Երևանի Ժամանակակից արվեստի թանգարանի այս

մի
ջ ավայրում Կառլո Մոնտարսոլոյի՝ «Լույսը, հնչ յունը,
գույնը» խորագիրը կրող հետահայաց ցուցադրության

30 աշխատանքները լիովին ներկայացրեցին վարպետի
բուռն գեղարվեստական գործունեությունը: Տարբեր գե
ղանկարչական դպրոցները ներդաշնակորեն համա

դրած կտավները միահյուսել են Մոնտարսոլոյի հանճա
րը, հարստացնելով այն և այցելուներին առաջարկելով
մի պատմություն, որը վրձնի հմուտ օգտագործման մի-

ջոցով սնուցում է հեղինակի գեղարվեստական լեզուն:
«Մոնտարսոլո» ընկերակցության ընտրած խորագիրը
կատարյալ էր ու պատշաճ։ Գույնը և լույսը իշխում են

կտավների վրա և կարծես դուրս են գալիս դրանցից՝

իրենց սեփական կյանքը վարելու համար։ Մեզ պատմում
են այն միջավայրի մասին, որը սնուցել է վարպետին, նրա

նեապոլիտանական արմատների մասին, որոնք հիշեց-

նում են հելլենիստական աշխարհի, Հին Հռոմի, Հայաս
տան ի հետ կապի մասին՝ չանտեսելով պատմության ըն
թացքում նորմանական դարաշրջանի, առավելապես
արագոնացիների, քան բուրբոնների, և բնականաբար,

նաև 20-րդ դարի Իտալիայի թողած հետքերը։ Ցուցա
հանդ եսին եվրոպական շունչ են հաղորդում նաև վարպետի անցած ուղին և այն ազդեցությունները, որոնք նա

կրել է Բելգիայում գտնվելու ընթացքում։ Այդ ամենից

նրբագեղորեն ի հայտ է գալիս Մոնտարսոլոյի՝ ներդաշ
նակորեն հումք և գույներ կազմելու կարողությունը՝

դրանք արվեստի մեկ ստեղծագործության մաս դարձ
նելով։ Այս ցուցահանդեսի կազմակերպումն անհնարին

կլիներ առանց ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի փոխնախարար Նարինե Խաչատուրյանի աջակ
ցության։ Նրան, ինչպես նաև Երևանի Ժամանակակից
արվեստի թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանին և

«Մոնտարսոլո» ընկերակցության նախագահ Ֆեդերիկո

Ռոմանելի Մոնտարսոլոյին է ուղղված իմ անկեղծ շնոր
հակալությունը։

ՎԻՆՉԵՆՑՈ ԴԵԼ ՄՈՆԱԿՈ
Իտալիայի դեսպան

Nella cornice offerta dal Museo d’Arte Moderna
di Jerevan, la retrospettiva su Carlo Montarsolo,
intitolata “La luce, il suono, il colore”, ha inaugu
rato oggi la programmazione culturale italiana in
Armenia per il 2020. Trenta opere ampiamente
rappresentative dell’intensa produzione artistica
del maestro. Tele in grado di sintetizzare armo
niosamente le diverse scuole pittoriche che hanno
intrecciato, arricchendolo, il genio di Montarsolo,
proponendo al visitatore una narrativa che attra
verso l’abile uso del pennello nutre il linguaggio
artistico dell’Autore. Il titolo scelto dall’Associazio
ne Montarsolo è perfettamente calzante. Il colore
e la luce dominano le tele, sembrano fuoriuscire
da esse per vivere una vita propria. Ci raccontano
dell’humus che ha nutrito il maestro, delle sue ra
dici partenopee che rimandano al mondo ellenico,
all’Antica Roma, al legame con l’Armenia, senza
trascurare l’impronta di volta in volta lasciata dal
periodo normanno, dagli Aragonesi piuttosto che
dai Borboni, e ovviamente dall’Italia del Novecen
to. Una mostra dal respiro europeo, grazie anche
al percorso del maestro e alle influenze assorbite
nel corso dei suoi soggiorni in Belgio.
Ne emerge plasticamente l’abilità di Montarsolo
nel comporre armonicamente materie grezze e
colori, rendendoli parte di un’unica opera d’ar
te. Senza il convinto sostegno della Vice Ministra
dell’Educazione, della Scienza, della Cultura e
dello Sport della Repubblica di Armenia, Narine
Khachaturyan, la realizzazione di questa mostra si
sarebbe rivelata impossibile. A Lei, così come alla
Direttrice del Museo d’Arte Moderna di Jerevan,
Noune Avetisyan, e al Presidente dell’Associazione
Montarsolo, Federico Romanelli Montarsolo, va il
mio sincero ringraziamento.

VINCENZO DEL MONACO
Ambasciatore d’Italia

«Ժառանգության կրող լինելը թե՛ մարտահրավեր է, թե՛
շարունակական վերածնունդ: Կառլո Մոնտարսոլոն ինձ

թողել է կրկնակի ժառանգություն՝ գեղարվեստական և
հայրական: Նա ինձ ցույց տվեց ճանապարհորդության

ուղին, նավարկության ծովը: Այդ իսկ պատճառով նրա

վերջին աշխատանքը՝ «Ամերիգո Վեսպուչին և նրա բևե
ռային աստղը»` ներկայացված իտալական դրոշի ներքո,

հանդիսանում են «Մոնտարսոլո» ընկերակցության խոր-

հր
դ անիշը: Այս նոր հետադարձ հայացքը, արխիվում
առկա աշխատանքների սահմանափակ, բայց նշանա

կալի ընտրությունը (որոնցից մի քանիսը նախկինում

նկատված չեն եղել) արդյունքն է այն մանրակրկիտ
ուսումնասիրության, որը ձեռնարկվել է, որպեսզի մեր

նավարկող նավի համար իր առագաստները բացելու
«Մոնտարսոլո» ընկերակցության պահոցնե
ր ից ընտր-

ված 30 աշխատանք
ն երը ներկայացնում են նկարչի
ստեղծագոր
ծ ության տարբեր ժամանակաշրջանները՝

առանձնակի ուշադրություն դարձնելով իր՝ լույսի օգտա-

գործման հատ ուկ եղանակին։ Ցուցահանդեսը ներառում
է արվես
տ ագետի հարուստ ժառանգության բազմազա
նությունը` սկսած 1960-ականների շրջանից («Երկրաչա

փություն և լույս»), բնության թեմաներից («Ծով, Վեզուվյան
հրաբուխ» և այլն), 1970-ականների «Նշաններ և ձայներ»
շարքից մինչև վերջին շրջանի «Աշխարհի պատկերներ»։

30 opere selezionate dall’Archivio dell’Associazio
ne Montarsolo raccontano i principali filoni del
percorso artistico di Carlo Montarsolo, in partico
lare quelli legati alla luminosità del colore. La mo
stra è una sintesi della vasta produzione del noto
artista italiano: dal capitolo materico più apprez
zato degli anni Sessanta – "geometria e luce" – ai
temi del "mare" e delle "lave vesuviane" ai "foglia
mi"; dai "segni e suoni" degli anni Settanta fino
alle più recenti "immagini del creato".

խթան հանդիսանա՝ խորհրդանշական կերպով Հայաս
տանում խարիսխ գցելու նպատակով:

Կառլո Մոնտարսոլոյի յուրահատկությունը միմյանց է կապում քսաներորդ դարի հիմնական նկարչական դպրոց-

ներն ու մեզ մատուցում ցուցահանդեսային մի անժամ ա
նակ երթուղի, որն անցնում է գեղարվեստական ստեղ-

ծագործության ավելի քան հիսուն տարիների միջով։
Պայծառ երկրաչափական աբստրակցիաների ռացիո
նալիստական խստությունը մի նուրբ կապով միավոր-

վում է ծովերի, ձիթենիների ու Վեզուվի բնական հմայք
ների հետ։ Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության
աջակցության և Երևանի Ժամանակակից արվեստի թան

գարանի պատրաստակամության շնորհիվ, այսօրվա
նից հայ հասարակությունը նույնպես կկարողանա հիա
նալ Մոնտարսոլոյի գեղանկարչությամբ՝ տարվելով խո

րը գլխապտույտի զգացողությամբ, որը սահմանային
կամրջի նման անցնում է հնագույն մշակույթների մի-

ջով՝ բոլորին միավորելով արդի ժամանակաշրջան ում:

Portare avanti un’eredità è una sfida ed una rina
scita continua. Carlo Montarsolo mi ha lasciato
una doppia eredità, artistica e paterna. Mi ha in
dicato la strada da percorrere, il mare da navigare.
Per questo la sua ultima opera, l’Amerigo Vespucci
e la sua stella polare, rappresentata dal vessillo ita
liano, sono il simbolo dell’Associazione Montarso
lo. Questa nuova retrospettiva – una ristretta ma
significativa selezione delle opere in Archivio, al
cune delle quali inedite – è frutto di un’accurata
ricerca intrapresa per sospingere il nostro veliero
a dispiegare le sue vele per approdare simbolica
mente in Armenia.
L’unicità di Carlo Montarsolo lega le principali
scuole pittoriche del Novecento e ci regala un per
corso espositivo atemporale che attraversa oltre
cinquant’anni di creazione artistica. Un raffinato
filo conduttore unisce il rigore razionalista delle
luminose astrazioni geometriche alle suggestioni
naturalistiche delle marine, dei fogliami e del Ve
suvio. Grazie al sostegno dell’Ambasciata d’Italia
a Jerevan ed alla disponibilità del Museo d’Arte
Moderna, anche il pubblico armeno può ora am
mirare la pittura di Montarsolo facendosi traspor
tare da un profondo senso di vertigine che, come
un ponte di confine, attraversa culture antiche per
unirle nella modernità. La luce, il suono, il colore
sprigionano emozione ed equilibrio, energia e au
torevolezza. È una rotta di cultura europea, che
desideriamo restituire benevolmente alla Repub
blica di Armenia.

Լույսից, հնչ յունից և գույնից` հույզ և հավասարակշռութ

յուն, էներգիա և հեղինակություն է հորդում: Դա եվրո

պական մշակույթի ուղին է, որը մենք սիրով ցանկանում
ենք վերաուղղել դեպի Հայաստանի Հանրապետություն:

ՖԵԴԵՐԻԿՈ ՌՈՄԱՆԵԼԻ ՄՈՆՏԱՐՍՈԼՈ

«Մոնտարսոլո» ընկերակցության նախագահ

FEDERICO ROMANELLI MONTARSOLO
Presidente Associazione Montarsolo

Կանալետոյի, Բելոտոյի, Մարիեսկիի և Գվարդիի՝ «Ձանի»
հիմնադրամից բերված չորս հիասքանչ կտավներով

ցուցահանդեսի բացման արարողությունը Հայաստան ի
Հանրապետության նախագահի նստավայրում։ Ցուցա

հանդեսն իրականացվում է երկու Հանրապետության
նախագահների համատեղ բարձր հովանու ներքո։

Վենետիկ քաղաքի մի արտառոց պատկեր՝ ներկայաց-

ված Սուրբ Մարկոսի հրապարակի չորս գեղանկարչա
կան մեկնաբանություններով, որոնք պատկանում են
18-րդ դարի Վենետո շրջանի վեդուտիզմի մեծագույն

վարպետներ Կանալետտոյին, Բելոտոյին, Մարիեսկիին և

Գվարդիին։ Հեղինակավոր հավաքածուների մաս կազ-

մող և բացառիկ կարևորություն ունեցող այս չորս
կտավների միջոցով հնարավոր է ոչ միայն հասկանալ
տարբեր գեղանկարիչների պոետիկան, այլ նաև վերա

կանգնել Վենետիկի կարևորությունն ու նշանակությունը

եվրոպական պատմության համար՝ Արևելքի և Արևմուտ
քի միջև ունեցած նրա կարևոր դերի շնորհիվ:

Cerimonia di inaugurazione della mostra con
quattro tele meravigliose di Canaletto, Bellotto,
Marieschi e Guardi, provenienti dalla Fondazione
"Zani", presso la Presidenza della Repubblica di Ar
menia. La mostra si colloca sotto l’Alto Patronato
congiunto dei due Presidenti della Repubblica.
Una straordinaria presentazione della città di Ve
nezia vista attraverso quattro interpretazioni in
pittura di Piazza San Marco e realizzati dai massimi
maestri settecenteschi del vedutismo veneto Ca
naletto, Bellotto, Marieschi e Guardi. Quattro tele
di eccezionale significato, con prestigiosissime
provenienze collezionistiche, attraverso le quali
comprendere non solo la poetica dei vari interpre
ti, ma anche ricostruire l’importanza e significato
di Venezia per la storia europea, nel suo fonda
mentale ruolo tra Oriente e Occidente.

Հ.Գ. Մշակութային երկկողմանիություն.

P.S. Il bilateralismo culturale: Da terra incognita a luogo di culto

Վերականգնելով և ամրապնդելով այն պատմական կա-

Nel rigenerare e rafforzare il legame storico che
lega il popolo armeno al popolo italiano, l’Am
basciata d’Italia a Jerevan, la Farnesina e il piano
straordinario #Vivere all’Italiana, hanno dimostra
to la capacità unica di realizzare uno sforzo visio
nario, il cui successo deve principalmente essere
attribuito alla grande convinzione che l'arte come
espressione di umanismo, comprensione, e dia
logo a doppio senso costituisce lo strumento più
straordinario ed efficiente per alimentare e conso
lidare le relazioni bilaterali tra paesi diversi seppur
vicini tra loro. Come storica dell'arte e curatrice ho
dedicato la mia carriera a nuove forme di connes
sioni e di collaborazioni tra culture diverse, espor
tando quella che considero l'eccellenza creativa
del patrimonio storico artistico italiano, e impor
tando in Italia almeno una parte del mondo oltre
frontiera attraverso le sue espressioni artistiche. In
tale contesto, considero l'Armenia come uno dei
nostri impegni di maggior successo e mi auguro
vivamente che questa strategia culturale, ma an
che politica si consolidi nel prossimo futuro e nel
lungo termine.

Անհայտ երկրից մինչև երկրպագության վայր
պը, որը հայ ժողովրդին կապում է իտալացի ժողովրդի
հետ, Երևանում Իտալիայի դեսպանությունը, Իտալիայի

Արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցութ
յան նախարարությունը և #Vivere all'Italiana բացառիկ
ծրագիրը ցույց տվեցին գաղափարական ջանքեր գոր-

ծադրելու մի յուրատեսակ ունակություն, որի հաջողութ

յունը հիմնականում պետք է վերագրել այն խորին հա
մոզմանը, որ արվեստը՝ որպես մարդասիրության, փոխըմբռնման և երկկողմանի երկխոսության արտահայ
տություն, առավել արտառոց և արդյունավետ գործիք է

հանդիսանում տարբեր, սակայն իրար մոտ գտնվող
երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունների սերտաց-

ման և ամրապնդման համար: Ես՝ որպես արվեստի
պատմաբան և համադրող, իմ կարիերան նվիրել եմ

տարբեր մշակույթների միջև կապերի ու համագործ ակ

ցությունների նոր ձևերին՝ Իտալիայից արտահանելով

այն, ինչը ես համարում եմ իտալական գեղարվեստա
կան և պատմական ժառանգության ստեղծագործական

կատարելություն, և Իտալիա ներմուծելով աշխարհի
առնվազն մի մասը՝ վերջինիս գեղարվեստական արտահայտությունների միջոցով։ Այս համատեքստում ես Հա-

յաստանը համարում եմ մեր ամենահաջող հանձնա
ռություններից մեկը և անկեղծորեն հույս ունեմ, որ մշա

Արդեն երկրորդ անգամն է, ինչ Հայաստանի Հանրապ ե-

տության նախագահ ՆԳ Արմեն Սարգսյանը Երևա
նում Իտալիայի դեսպանության մշակութային նա
խ ա
ձեռնության առջև բացում է նախագահի նստավայրի

դռները: Ոչ սովորական առանձնաշնորհություն, որը
վկայում է ինստիտուցիոնալ մակարդակում Հայաստանի

և Իտալիայի, ինչպես նաև երկու երկրների ժողովրդ
ների միջև առանձնահատուկ կապի մասին՝ արտառոց

դինամիկայով զարգացող երկկողմանի հարաբերութ
յունների ֆոնի վրա:

Վեդուտիզմի չորս գլուխգործոց՝ Կանալետտոյի, Բելոտոյի,

Մարիեսկիի և Գվարդիի կտավները, Հայաստանում կցու
ցադրվեն Իտալիայի Հանրապետության և Հայաստա

նի Հանրապետության նախագահների բարձր հովա-

նու ներքո: Գործեր, որոնք ստեղծվել են 18-րդ դարում,
այն դարաշրջանում, երբ իր գոյության 1070 տարինե-

րով ամենաերկարակյացը համարվող Վենետիկ ի Հան
րապ ետությունը դեռևս շարունակում էր պահպ անել իր

անկախությունը, լավ կառավարման հզոր մոդելը և

աշխարհին բաց լինելը: Սերենիսիման ունի
կում, իմա՝

եզակի արժեք է իտալական համայնապատկերում, երբ
թերակղզու մյուս մասերը մինչև տանիններորդ դարում

ազատագրական շարժումների սկիզբ առնելը եվրոպա
կան ազնվատոհմերի վեճերի առարկա էին:

Եվ չնայած աշխարհաքաղաքական համատեքստին, որը

շուտով պիտի որոշեր իր ճակատագիրը, Վենետիկն այդ

կութային, բայց նաև քաղաքական այս ռազմավարութ

տարիներին մշակութային նոր վերելք է ապրում արվես

յունն ավելի կամրապնդվի մոտ ապագայում և կկրի տևա

տի և գրականության ոլորտում: Այդ ժամանակաշրջա-

կան բնույթ:

նում Լագ ունան կյանք է տալիս ոչ միայն Կանալետտո
ԴՈՄԻՆԻԿ ԼՈՐԱ

Արվեստի պատմաբան և համադրող
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յին, Բելո
տ ոյին, Մարիեսկիին և Գվարդիին, այլ նաև
Ջամբ ատիստ ա Տիեպոլոյին, տաղանդավոր վարպետներ Անտոնիո Վիվալդիին ու Կարլո Գոլդոնիին, ինչպես

նաև կարևոր գրական շրջանակներին, որոնք միավոր
վում և առաջ են մղում լուսավորչական գաղափարները:

18-րդ դարը Վենետիկում սերտորեն առնչվում է նաև
հայկակ ան աշխարհի հետ հարաբերություններին։ Դա
րասկզբին Սուրբ Ղազար կղզում հաստատվում է Մխի

թարյան միաբանությունը, ինչն աննախադեպ ծաղկուն

քի է հանգեցնում ոչ միայն հոգևոր ոլորտում, այլ նաև

գրականության, ինչպես նաև հայոց լեզվի ու մշակույթի
տարածման առաքելությունում:

Հենց նման միջավայրում են վեդուտիզմի վարպետները
կյանք տվել Երևանում՝ նախագահի նստավայրում ցու
ցադրվող չորս գլուխգործոցներին: Գործեր, որոնք պատկերում են Սան Մարկո հրապարակը աշխարհի չորս

È la seconda volta che il Presidente della Repubbli
ca di Armenia, S.E. Armen Sarkissian, apre le porte
del Palazzo presidenziale ad un’iniziativa culturale
promossa dall’Ambasciata d’Italia a Jerevan. Un
privilegio non comune che ci viene accordato, a
testimonianza ulteriore dello speciale legame tra
l’Armenia e l’Italia, a livello istituzionale e dei ri
spettivi popoli, sullo sfondo di relazioni bilaterali
straordinariamente dinamiche.
Quattro capolavori del Vedutismo le tele di Cana
letto, Bellotto, Marieschi e Guardi, che giungono in
Armenia per una mostra che si colloca sotto l’Alto
Patronato congiunto del Presidente della Repub
blica Italiana e del Presidente della Repubblica di
Armenia. Opere che vedono i lumi nel Settecento,
in un’epoca in cui la Repubblica di Venezia – la più
longeva con i suoi 1070 anni - continua a conserva
re la propria indipendenza, forte di un modello di
buon governo e della sua apertura sul mondo. La
Serenissima rappresenta un unicum nel panorama
italiano, mentre altre parti della Penisola sono og
getto di contesa fra i grandi casati europei, prima
che con l’Ottocento prendano avvio i moti risorgi
mentali.
Venezia, seppur in un contesto geopolitico che
presto ne segnerebbe il destino, vive in quegli
anni un rinnovato fervore culturale, nel cam
po delle arti e delle lettere. Non solo Canaletto,
Bellotto, Marieschi e Guardi, ma in quel periodo
la Laguna offre i natali a Giambattista Tiepolo, a
maestri del talento di Antonio Vivaldi e Carlo Gol
doni, a importanti circoli di letterati che sposano
e promuovono l’ideale illuministico. Il Settecento
a Venezia è altresì legato a doppio filo ai rapporti
con il mondo armeno. Ad inizio Secolo che si ha
l’insediamento della Congregazione mechitarista
sull’Isola di San Lazzaro, dalla quale scaturisce una
fioritura senza pari non solo in campo religioso e
missionario, ma letterario e nella promozione del
la lingua e della cultura armena.
È in un contesto siffatto che i maestri del Vedu
tismo creano i quattro capolavori esposti presso
il Palazzo presidenziale, a Jerevan. Opere che ri
traggano Piazza San Marco dalla prospettiva dei
quattro punti cardinali, attraverso una scenografia

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՎԵՆԵՏԻԿՈՒՄ
«[…] ստորջրյա անտառների վրա ոչնչից ստեղծված,
ուժով ստացված և աստիճանաբար բերված գոյության

այս աստիճանին: Այդ կարծրացած մարմինը՝ սահմա
նափակված ամենաանհրաժեշտով, որտեղի անքուն նա-

վային զինանոցը «արյունամղիչ» աշխատանք է կատա
րում: Իսկ այդ մարմնի ավելի ու ավելի խորաթափանց

և սևեռուն ոգին ուժեղ էր առավել, քան անուշահոտ
երկրների բուրմունքը: Բեղուն հանճարի այդ վիճակը,

որ աղ ու ապակի էր փոխանակում ժողովուրդների բո
լոր գանձերի հետ, աշխարհի այդ գողտրիկ հակակշի-

ռը՝ նույնիսկ իր զարդարանքներում հագեցած խորհր

դավոր էներգիաներով, որոնք ավելի ու ավելի նրբորեն
էին տարածվում. Վենետիկը1»:
կողմերից՝ Լուսավորչական ժամանակաշրջանին համա-

հունչ տեսարաններով՝ զերծ վերնաշենքերից և բա

րոկկոյի հրաշալի պատրանքներից: Կտավները Պաոլո և
Կարոլինա Ձանի հիմնադրամի տուն-թանգարանից են,
որը յուրատեսակ գանձարկղ է, որտեղ միայն իտալական

արվեստի նմուշներ չէ, որ պահվում են: Դրանք փափա
գով և իմաստությամբ պահպանվում են հարուստ պատմությամբ և կախարդական տեսարաններով լի մի տա-

րածքում՝ Բրեշիա քաղաքի ու Լոմբարդիայի մեղմ բար

ձունքների միջև՝ նայելով Իզեո լճին և Ֆրանչակորտայի
խաղողի այգիներին:

Եվրոպական ոգով այսցուցահանդեսը նաև հանդիսա-

վոր մեկնարկ է տալիս Եվրոպական միության մշակու
թային հաստատությունների ցանցում՝ EUNIC-ում իտա
լական նախագահությանը:

Ներկա պայմաններում ցուցահանդեսն իրա
կ անություն
դառնալու համար, առանձնահատուկ ջանքեր էին ան-

հրաժեշտ: Իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում Հա
յաստանի Հանրապետության իշխանություններին, Ձանի

հիմնադրամին և ցուցահանդեսի գեղարվեստական հա

մադրողներին՝ պրոֆեսոր Ջովաննի Կարլո Ֆեդերիկո

Վիլլային ու պրն. Մասիմիլիանո Կապելլային, որի գրած
փայլուն տեքստերը կլանում են ընթերցողին: Այս ցուցա

հանդեսը չէր կայանա առանց Ալեսիա Աուտորիի «Glocal

coerente con il periodo illuminista, epurata delle
sovrastrutture e delle splendide illusioni barocche.
Tele provenienti dalla Casa museo della Fonda
zione Paolo e Carolina Zani, scrigno straordinario
dell’arte non solo italiana, custodito con passione
e sapienza all’interno di un territorio intriso di sto
ria e dagli scorci magici, tra la città di Brescia, le
dolci colline lombarde che guardano al Lago d’I
seo e i pregiati vigneti del Franciacorta.
Una mostra dal respiro europeo, che ben si presta
ad inaugurare la presidenza di turno italiana del
la rete degli istituti culturali dell’Unione Europea,
EUNIC.
Per poter essere realizzata nelle attuali circostan
ze la mostra ha richiesto uno sforzo particolare. I
miei ringraziamenti vanno alle Autorità armene,
alla Fondazione Zani e ai curatori artistici, Prof.
Giovanni Carlo Federico Villa e Dott. Massimilia
no Capella, i cui testi sono illuminanti e rapisco
no il lettore. Senza l’impeccabile organizzazione
ad opera della Glocal Project di Alessia Autuori e
il sostegno della Gosselin la mostra difficilmente
avrebbe visto la luce.

Project»-ի անթերի կազմակերպման և «Gosselin» ընկե
րության աջակցության:

ՎԻՆՉԵՆՑՈ ԴԵԼ ՄՈՆԱԿՈ
Իտալիայի դեսպան

VINCENZO DEL MONACO
Ambasciatore d’Italia

1. ՆԱԽԱԲԱՆ
1717 թ. օգոստոսի 24, Վենետիկի Հանրապետության սե
նատը վճռում է. «Սուրբ Անտոնիո Աբբայի միաբանության

հայ հայրերը, որ սկզբում փախչել են Փոքր Ասիայի հեր ե
տիկոսների հետապնդումներից ու հանգրվան են ստացել Մեթոնի իշխանության կողմից, բայց թագավորութ

յան վրա բարբարոսների հարձակման ալիքով պայմա

նավորված՝ նաև այնտեղից են ստիպված եղել հեռանալ՝
հանգրվանելով սույն գերիշխանության մի կացարա
նում, ապրելով գովելի փափագով՝ համախմբվել քա

ղաքի մեկուսի մի վայրում և նվիրվել իրենց հոգևոր ծառայություններին, հայցում են հասարակական հեղինա
կության թույլտվությունը՝ վարձակալելու Սբ. Ղազար
Կղզին2»:

Խոսքը Մխիթար Սեբաստացու մասին էր, որը փախչելով

թուրքական հետապնդումներից և կապի դուրս գալով
Կիպրոսի, Երուսաղեմի և Հայաստանի թագուհի Կատե

րինա Կորնարոյի հետնորդի՝ դոժ Ջովանի Կորների հետ՝
իր ստեղծած միաբանության համար ընտրել էր այս

IN VENEZIA, ARMONIE ARMENE
"[…] voluta dal nulla su foreste sommerse, ottenu
ta con la forza e a poco a poco portata a questo
grado di esistenza. Quel corpo indurito, limitato
all’indispensabile, attraverso il quale l’insonne
arsenale spinge il sangue del proprio lavoro; e
lo spirito di quel corpo, sempre più penetrante e
invadente, che era più forte del profumo dei pa
esi aromatici. Quello stato dal fertile ingegno che
barattava sale e vetro con tutti i tesori dei popoli,
il bel contrappeso del mondo, saturo, persino nei
suoi ornamenti, di latenti energie che si irradiava
no sempre più sottilmente: Venezia"1.

1. UN PROLOGO
26 agosto 1717, il Senato della Serenissima
Repubblica decreta “Li Padri Armeni di S. Antonio
abbate, che, fuggiti prima dall’Asia Minore, per
la persecuzione degli eretici, furono accolti dalla
pubblica mano a Modon e doverono pure allon
tanarsi da quella parte nell’innondazione dei bar
bari sopra il regno e ridursi come in asilo in questa
dominante vivendo nella brama lodevole di ridursi
raccolti in sito appartato della città ed attendere
a loro devoti esercizi, implorano la publica per
missione di poter ricevere in affittanza l’isola si S.
Lazzaro”2. Fu l’abate Mechitar di Sebaste, in fuga
dalle persecuzioni turche e in dialogo con il doge
Giovanni Corner – discendente della regina di
Cipro, Gerusalemme e Armenia, Caterina Cornaro
– a scegliere l’isola per l’ordine da lui creato e di
cui nel 1711 papa Clemente IX aveva approvato le
semplici regole antoniane: povertà, castità, ob
bedienza, cui s’era aggiunta l’attività di missione.
“alta per terreno, non troppo lontana dalla città,
sita in una bella posizione, ove l’aria abbondante

կղզին, և որի պարզ անտոնիական կանոնները, իմա՝ աղ
1. Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge,
Լայպցիգ, 1910թ.:
2. 26 օգոստոսի 1717թ., Սբ. Ղազար կղզու մասին կանոնադրական
որոշում, Ջակոմո Բուսարելո (քարտուղար), Ջովանի Կորներ
(դոժ): Մխիթարյան միաբանությունը 1833թ.-ին անմիջապես
գնում է կղզին: Թեմայի վերաբերյալ տե՛ս Dall’Ararat a San Lazzaro.
Una culla di spiritualità e cultura armena nella Laguna di Venezia, a
cura di Alberto Peratoner, Վենետիկ, 2006թ.:

1. Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte
Laurids Brigge, Leipzig 1910.
2. 1717, agosto 26, Decreto di affitanza dell’Isola di San
Lazzaro, Giacomo Buserello segretario, Giovanni Corner
doge. Nel 1833 la congregazione mechitariana acquisterà
l’isola a titolo definitivo. Sul tema si rimanda a Dall’Ararat a
San Lazzaro. Una culla di spiritualità e cultura armena nella
Laguna di Venezia, a cura di Alberto Peratoner, Venezia
2006.

քատություն, կուսակրոնություն, հնազանդություն (որոնք
լրացվել էին նաև միսիոներական գործունեությամբ)

1711 թ. հաստատել էր Կղեմես IX Պապը: «Բարձրադիր,
քաղաքից ոչ այնքան հեռու, գեղեցիկ դիրք ում տեղակայ

ված, որտեղ մաքուր և առատ օդը նորոգ ում ու կենդա
նություն է տալիս և չի ենթարկվում քամիների կատա

ղությանն ու ծովի ալիքներին, այլ հակառակը՝ պաշտ

պանված է Սան Նիկոլետոյից մինչև Մալամոկո ձգվող
երկարավուն Լիդո կղզով »:
1

Երկու հեկտարից քիչ պակաս տարածք, ինչն այդ ժա-

մանակվանից ի վեր կոչված էր դառնալու Հայերի կղզի,

Մխիթարի ճառագող մտքի կենտրոն, որի անկյունաքա
րային արտահայտությունն էր՝ «քրիստոնեական միաս
նության խորը գիտակցում՝ լիակատար հարգանք տա

ծելով յուրաքանչ յուր տեղական և ազգային եկեղեցու

հոգ ևոր դեմքի ու մշակույթի, նույնիսկ դրանց վարչական
ինքնավարության հանդեպ2»:

Սա համընդհանուր Եկեղեցու հեռանկարն է, որը Վատի

կանի երկրորդ տիեզերաժողովի արդյունքներից արդեն
երկու դար առաջ պատսպարվել էր այս կղզում, որը

դրաձնել՝ և պետք է դառնար Արևմուտքում հայկական
մշակույթի

տա
ր ածման

վայրերից մեկը:

և

զարգացման

գլխավոր

Վենետիկի Հանրապետության տարածքների համար սա

ոչ այլ ինչ է, քան ժողովուրդների համախմբման վերջին

գործողություն, որ միշտ ամրապնդվել և հպարտորեն
ի ցույց է դրվել: XI դարից ի վեր Վենետիկը հատուկ

e pura ristora ed avviva, e non molta esposta alle
furie dei venti e delle onde del mare, anzi protetta
dall’isola lunghissima del Lido, da S. Nicoletto e da
Malamocco”1: poco meno di due ettari per quel
la che da allora sarà l’isola degli Armeni, centro di
irradiazione del pensiero di un Mechitar che ebbe
quale precipua espressione la “coscienza profonda
dell’unità cristiana […] nel più totale rispetto della
fisionomia e della cultura spirituale propria di cia
scuna Chiesa locale e nazionale, come pure nella
loro autonomia amministrativa”2. È già l’ottica di
una Chiesa universale, in anticipo di due secoli su
gli esiti del Concilio Vaticano II, a essere propugna
ta nell’isola che diverrà uno dei principali luoghi di
elaborazione e diffusione della cultura armena in
Occidente.

դիվանագիտական ու մշակութային փոխանակումներ

Per i territori della Serenissima è solo l’ultimo
atto di una comunanza di popoli sempre ribadita
e orgogliosamente ostentata. Fin dall’XI secolo
Venezia intessendo, con l’allora giovane regno di
Cilicia (1080-1375), specifici accordi commerciali di
reciprocità e scambi diplomatici e culturali river
berati in edifici, chiese e palazzi, calli e campiel
li che ancora ricordano nella toponomastica le
storie legate a uomini e donne giunti dalle pen
dici del monte Ararat. Da principio insediatisi nel
sestiere di San Marco, nell’area della parrocchia
di San Zulian, ove dal 1235 troverà sede la Casa

րունակ էական ներդրում է ունեցել ծովածոցային գործե-

փոխադարձ առևտրային պայմանագրեր էր կապում և
1. Minas Nurikhan, Il servo di Dio abate Mechitar fondatore dei PP.
Mechitaristi (Padri Armeni Benedettini) di Venezia, di Vienna. Sua
vita e suoi tempi (fatti storici e questioni dogmatiche in Oriente),
Հռոմ, 1914թ., էջ 220:
2. Boghos Levon Zekiyan, La visione di Mechitar del mondo e della
Chiesa: una “Weltanschauung” tra teologia e umanesimo, in Gli
Armeni a Venezia. Dagli Sceriman a Mechitar: il momento culminante
di una consuetudine millenaria, Բողոս Լևոն Զեքիյանի և Ալդո
Ֆերարիի գիտաժողովի նյութեր (Վենետիկի գիտությունների,
գրականության և արվեստի ինստիտուտ, 11-13 հոկտեմբերի,
2001թ.), Վենետիկ, 2004թ., էջ. 191: Տե՛ս նաև In search of the precious
pearl, ՙԱրևելքի և Արևմուտքի վանականների 5-րդ հանդիպում՚
միջազգային գիտական կոնֆերանսի (Ծաղկաձորի վանական
համալիր, Հայաստան, 31 մայիսի - 7 հունիսի, 2001թ.) նյութեր,
Boghos Levon Zekiyan, Mekhitar and the Armenian Monasticism.
Reform and Innovation in the Wake of Continuità and Fidelity, Հռոմ,
2005թ., էջ 95-108:

1. Minas Nurikhan, Il servo di Dio abate Mechitar fondatore
dei PP. Mechitaristi (Padri Armeni Benedettini) di Venezia,
di Vienna. Sua vita e suoi tempi (fatti storici e questioni
dogmatiche in Oriente), Roma 1914, p. 220.
2. Boghos Levon Zekiyan, La visione di Mechitar del mon
do e della Chiesa: una “Weltanschauung” tra teologia e
umanesimo, in Gli Armeni a Venezia. Dagli Sceriman a
Mechitar: il momento culminante di una consuetudine
millen aria, atti del convegno a cura di Boghos Levon
Zekiyan e Aldo Ferrari (Venezia, Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti, 11-13 ottobre 2001), Venezia 2004, p. 191.
Si veda anche Boghos Levon Zekiyan, Mekhitar and the
Armenian Monasticism. Reform and Innovation in the Wake
of Continuità and Fidelity, in In search of the precious pearl,
atti del convegno internazionale di studi "5th encounter
of monks from east and west" (Dzaghgatzor Monastery
Armenia, 31 maggio – 7 giugno 2001), Roma 2005, pp.
95-108.

ինչպիսին Անտոն Սուրյանն էր, որը զինանոցի քսանամյա

Armena in calle delle Lanterne, ora ribattezzata
degli Armeni. Il cui significato è tutto riassunto nel
testamento di Maria Armena del 2 ottobre 13411:
una “massara”, una governante della Casa, che se
gna con i suoi lasciti la memoria di una comunità
armeno-veneziana fatta di monaci basiliani e di
mercanti per secoli d’apporto sostanziale alle vi
cende lagunari. La Casa degli armeni spiccando
quale un fondaco fondamentale nello sviluppo di
una cosciente Serenissima, tanto che dal 1282 dei
balì saranno stabilmente inviati presso la corte ar
mena. Annoverandosi tra essi "[…] i nomi del più
alto patriziato veneziano: Morosini, Sando, Dolfin,
Grimani, Giustiniani, Badoero, De Canali, Seniolo,
Gisi, Quirino, Barbarigo, Dandolo, Bragadin,
Malipiero, Caroso ed altri"2, incarnazione di fa
miglie la cui ricchezza è strettamente connessa al
commercio con l’Oriente per il tramite proprio de
gli armeni. Non solo mercanti di tessuti, spezie e
pietre preziose o abilissimi artigiani della pelle e
artefici di sontuosi e ambitissimi tappeti ma pure
protagonisti degli eventi che contribuiranno a ge
nerare il mito di Venezia tramite geniali personag
gi quali Anton Surian: da ventenne arsenalotto a
ingegnere militare, poi stratega a Lepanto e infine
miracoloso terapeuta nella peste del 1575. Un ar
meno figlio di una Venezia ove l’originario nucleo
di San Zulian si era arricchito, negli anni trenta del
Cinquecento, con gli arrivi di numerose famiglie
dalla persiana Julfa, nel Nakhchivan meridionale,
florido centro sulla Via della Seta. Saranno orefici
e mercanti di lana, cotone, seta, lino e coloranti ad
acquartierarsi in quella che diverrà Ruga Giuffa,
ottenendo rapidamente quel prestigio sociale
sui cui motteggerà Carlo Goldoni nella cosiddet
ta Trilogia persiana. Tre tragicommedie – La sposa

1. Gherardo Ortalli, Tra Venezia e l’Armenia. Alle radici di un lungo
rapporto, in Gli Armeni a Venezia. Dagli Sceriman a Mechitar: il
momento culminante di una consuetudine millenaria, Բողոս Լևոն
Զեքիյանի և Ալդո Ֆերարիի գիտաժողովի նյութեր (Վենետիկի
գիտությունների, գրականության և արվեստի ինստիտուտ, 1113 հոկտեմբերի, 2001թ.), Վենետիկ, 2004թ., 39-40:

1. Gherardo Ortalli, Tra Venezia e l’Armenia. Alle radici di
un lungo rapporto, in Gli Armeni a Venezia. Dagli Sceriman
a Mechitar: il momento culminante di una consuetudine
millenaria, atti del convegno a cura di Boghos Levon
Zekiyan e Aldo Ferrari (Venezia, Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti, 11-13 ottobre 2001), Venezia 2004, pp. 3940.

2. Minas Nurikhan, Il servo di Dio abate Mechitar fondatore dei PP.
Mechitaristi (Padri Armeni Benedettini) di Venezia, di Vienna. Sua
vita e suoi tempi (fatti storici e questioni dogmatiche in Oriente),
Հռոմ, 1914թ., էջ 206.

2. Minas Nurikhan, Il servo di Dio abate Mechitar fondatore
dei PP. Mechitaristi (Padri Armeni Benedettini) di Venezia,
di Vienna. Sua vita e suoi tempi (fatti storici e questioni
dogmatiche in Oriente), Roma 1914, p. 206.

էր անում ժամանակի երիտասարդ թագավորության՝ Կի-

լիկիայի (1080–1375) հետ, որոնք արտացոլվեցին շենքերում, եկեղեցիներում և պալատներում, կալեներում (փո

ղոցներում) և կամպիելոներում (փոքր հրապարակնե
րում), որոնք իրենց տեղանուններում շարունակում են
կրել Արարատ լեռան լանջերից այստեղ հասած կանանց
ու տղամարդկանց հետ կապված պատմություններ: Սկըզ

բում նրանք հաստատվել են Սան Մարկո թաղամասում՝

Սան Ձուլիան ծխական համայնքի տարածքում: Այստեղ՝

Լանտերնե (Լապտերների) փողոցում, որն այժմ ստա
ցել է «Արմենի» (Հայերի) անվանումը, 1235-ից տեղ էր

գտնելու Հայ Տունը: Դրա իմաստն ամփոփված է Մա

րիամ Արմենայի՝ 1341 թ. հոկտեմբերի 2-ի կտա
կ ում1:

Տնային տնտեսուհի, որն իր կտակում հիշատակ ել է Վե
նետիկի՝ բասիլ յան վանականներից և առևտրա
կ ան

ներից կազմված հայկական համայնքին, որը դարեր շարում: Հայ տունը՝ որպես գիտակից Վենետիկի Հանրապե

տության զարգացման հիմնական ակունք, այն աստի

ճան առանձնանացավ, որ 1282-ից հետո դատական
կատարածուները կայուն կերպով ուղարկվում էին հայ

կական դատարան: Նրանց թվում են «վենետիկյան բարձ
րագույն պատրիկության (ազնվականության) անուններ.

Մորոզինի, Սանդո, Դոլֆին, Գրիմանի, Ջուստինիանի,

Բադոերո, Դե Կանալի, Սենիոլո, Ջիզի, Քուիրինո, Բար
բարիգո, Դանդոլո, Բրագադի, Մալիպիերո, Կարոզո և
ուրիշներ2»: Սրանք այն ընտանիքներն են, որոնց հարս

տությունը

սերտորեն

կապված

է

հայերի

միջոցով

Արևելքի հետ առևտրին: Հայերը ոչ միայն գործվածքների, համեմունքների և թանկարժեք քարերի առևտրա

կաններ կամ հմուտ կաշեգործներ ու ճոխ գորգերի վար-

պետներ էին, այլ նաև իրադարձությունների գլխավոր
հերոսներ, ովքեր օգնելու էին Վենետիկի առասպելի

ծնունդ ին այնպիսի հնարամիտ կերպարների միջոցով,
բանվորից հասել է մինչև ռազմական ինժեների, ապա՝

ռազմագետի դիրքի (Լեպանտոյում) և, վերջապես, 1575 թ.

ժանտախտի ժամանակ ծառայել է որպես հրաշ ագ ործ

բժիշկ: Հայորդին այն Վենետիկի, որտ եղ Սան Ձուլիանի
բուն կորիզը հարստացավ 16-րդ դարի երեսունական

ներին Մետաքսի Ճանա
պ արհի ծաղկուն կենտրոնից՝
պարսկական Ջուղայից (հարավային Նախիջևան) բազմաթիվ ընտանիքների ժամ անման շնորհիվ: Նրանք ոսկերիչներ ու բրդի, բամ
բ ակի, մետաքսի, սպիտակեղենի և ներկանյութերի վաճառականներ էին, որոնք հան-

գրվանեցին այն վայ
ր ում, որը դարձավ Ռուգա Ջուֆա՝

արագորեն ձեռք բերե
լ ով այն հասարակական հեղինակությունը, որը Կառլո Գոլդոնին ծաղրի էր ենթարկե

լու այսպես կոչված պարս
կ ական եռերգության մեջ:

Երեք տրագիկոմեդիաների («Պարսկական հարսնա
ցու» (1753), «Իրկանան Ջուղայում» (1755) և «Իրկանան

Սպահանում» (1756)) գլխավոր հերոսներից են Ջուղայից և Սպահանից սերող հայերը1՝ Շերիմանյանների

տոհմը: Շերիմանները՝ «Եվրոպայի և Մերձավոր Արևել-

քի ֆինանսական արքաները»2, ունակ էին անհատույց

կարգով մեծ քանակությամբ ոսկե դու
կ ատներ տրա

մադրել խորապես սիրված և հարգված Վենետիկյան
Հանրապետությանը: Մշակույթների միջև ամուր երկխո-

սություն ստեղծելու ունակությունը Վենետ իկ ին հնարա
վորություն տվեց կառուցել հանրապե
տ ություն՝ հիմնված արիստոկրատ (բայց ոչ երբեք ավատատիրական)

հասարակության, հանրապետական բյուր ոկ րատիայի և
առևտրային բուրժուազիայի միջև փոխհարաբերութ

յունների վրա՝ առանց խառնակ իրադար
ձ ությունների
չափազանց դրսևորումների հասնելով մինչև 18-րդ դար,
ինչի

մասին

այնքան

թե
թ ևությամբ

պատմվում

էր

հենց գոլդոնյան բանաստեղծ ություններում կամ ճանա-

պարհորդ Շառլ դը Բռոսի արձ ակում: Նա ամփոփում է
Վենետիկյան Հանրապետ ության և վենետիկյան քաղա-

քակրթության՝ հոյակապ անկումով պարուրված վերջին

դարը, որը հանգուցալուծվ ելու էր Լորդ Բայրոնի ստեղ

persiana (1753), Ircana in Julfa (1755) e Ircana in
Ispaan (1756) – tra i cui protagonisti troviamo gli
armeni provenienti da Julfa e Isfahan1, la città
degli Scerimanian. Quegli Sceriman “re della fi
nanza europea e mediorientale”2 capaci di pre
stare, a fondo perduto, ingenti somme in ducati
d’oro a una Serenissima profondamente amata e
rispettata. Poiché la capacità di creare un saldo
dialogo tra culture ha consentito a Venezia di edi
ficare una repubblica fondata sull’interazione tra
una società aristocratica e mai feudale, una buro
crazia repubblicana e una borghesia mercantile,
giungendo senza eventi troppo traumatici fino a
quel Settecento narrato con tanta levità proprio
nei versi goldoniani o nella prosa del viaggiatore
Charles de Brosses. Chiosa all’ultimo secolo della
Serenissima e della civiltà veneziana, avvolta in
uno splendido declino che si risolverà nel mito ro
mantico coniugato da Lord Byron e in quello deca
dente di Thomas Mann. La goethiana “repubblica
di castori”3 per un millennio vissuta da una comu
nità sempre memore delle parole di Cassiodoro –
“hic vobis aquatilium avium more domus est”4 – in
un miracoloso equilibrio sociale, saldato su di una
radicata consapevolezza dello Stato, su di una di
gnità guadagnata con intelligenza e fatica e con la
paziente e tenace lotta con gli elementi naturali.

2. NEL DORATO TRAMONTO, L’OFFICINA
DELLA VEDUTA
Nel dorato tramonto di Venezia – dalla pace di
Passarowitz del 1718 con i turchi al 1797 dell’ar
rivo napoleonico mai impegnata in combat
timento – saranno i suoi artisti i primi a porsi in

ծած ռոմանտիկ և Թո
մաս Մանի անկապաշտական

առասպելներում: Գյոթեական «կուղբերի հանրապետութ
յունը3» հազարամյակներ շարունակ ապրում է Կասիդորոյի
1. Carlo Goldoni, La trilogia di Ircana, a cura di Manlio Pastore
Stocchi, Վիչենցա, 1993թ.:
2. Flavia Randi, Sirio Luginbühl, Dove si posò l’Arca: l’Armenia,
Պադովա, 2004թ., էջ 103: Տես նաև Baykar Sivazliyan, Del Veneto
dell’Armenia e degli Armeni, Տրեվիզո, 2000թ.:
3. Johann Wolfgang von Goethe, Ricordi di viaggio in Italia nel
1786–87, traduzione dal tedesco di Augusto di Cossilla, Միլան,
1875թ., էջ 61:

1. Carlo Goldoni, La trilogia di Ircana, a cura di Manlio
Pastore Stocchi, Vicenza 1993.
2. Flavia Randi, Sirio Luginbühl, Dove si posò l’Arca:
l’Armenia, Padova 2004, p. 103. Si veda anche Baykar
Sivazliyan, Del Veneto dell’Armenia e degli Armeni, Treviso
2000.
3. Johann Wolfgang von Goethe, Ricordi di viaggio in Italia
nel 1786–87, traduzione dal tedesco di Augusto di Cossilla,
Milano 1875, p. 61.
4. Cassiodoro, Varie, AA 12, XII, 24.

խոսքը («hic vobis aqua
t ilium avium more domus est1»
իմա՝ «այստեղ դուք ունեք տուն, ինչպես ջրային թռչունները») մշտապես հիշող հա
մ այնքում՝ պահպանելով
հրաշալի սոցիալական հավաս ար ակշռություն՝ զուգակց
ված պետականության խո
ր ը գի
տ ակցությամբ և խել

քով, ջանքով, համբերատար ությամբ ու բնական միջա-

վայրի հետ համառ պայքարով վաստակած արժանա
պատվությամբ:

2. ՎԵԴՈՒՏԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՈՑԸ՝ ՈՍԿԵ ՄԱՅՐԱՄՈՒՏԻՆ
Վենետիկի ոսկե մայրամուտին՝ թուրքերի հետ 1718 թ.

Պասարովիցի հաշտությունից մինչև 1797 թ. Նա
պ ո
լեոնի՝ առանց մարտական գործողությունների քաղաք

մտնելը, այստեղի արվեստագետներն առաջինն էին, որ
երկխոսության մեջ մտան ժամանակակիցների հետ՝

գլխավորապես իրենց նորացված գունավորումներով,
զարդանախշական ոճով և թեթևությամբ ճանաչված որոշ
նկարիչների գործունեության շնորհիվ. Սեբաստիանո

և Մարկո Ռիչին, Ջովանի Բատիստա և Ջանդոմենիկո
Տիեպոլոն,

Ջովան

Բատիստա

Պիտոնին,

Ջովանի

Անտոնիո Պելեգրինին, Յակոպո Ամիգոնին կարողանա

լու էին հաջողության հասնել Լոնդոնում, Փարիզում,
1. Cassiodoro, Varie, AA 12, XII, 24:

dialogo con i contemporanei, essenzialmente gra
zie all’attività di alcuni pittori riconosciuti per il
rinnovato colorismo, lo stile decorativo e il tocco
leggero: Sebastiano e Marco Ricci, Giambattista
e Giandomenico Tiepolo, Giovan Battista Pittoni,
Giovanni Antonio Pellegrini, Jacopo Amigoni sa
pranno imporsi a Londra, Parigi, in Baviera. Fin
dal primo decennio del Settecento li troveremo in
ogni angolo d’Europa, seguiti da innumerevoli ni
diate di allievi ed epigoni, ad abbellire e adornare
regge e scaloni, palazzi, ville, chiese cercando di
soddisfare le richieste di un collezionismo inter
nazionale colto e cosmopolita. E saranno gli ulti
mi protagonisti capaci di rielaborare, ancora una
volta, la fortissima immagine del mito della città.
Quella straordinaria opera collettiva, intreccio di
economia, politica, società e arti, che s’incarna
nella Serenissima Repubblica fin dall’emblema
tico episodio della serrata del Maggior Consiglio
del 1297. Nell’ultima stagione in cui l’arte italiana
si farà scuola europea, i pittori veneziani saranno
innovatori in ogni genere, protagonisti della scena
internazionale come mai era avvenuto nei secoli
precedenti.

Բավարիայում: 18-րդ դարի առաջին տասնամյակից ի վեր
նրանք երևում են Եվրոպայի յուրաքանչ յուր անկյուն ում՝
իրենց անհաշվելի աշակերտներով ու ընդօրինակող
ներով հանդերձ՝ արքունիքների ու սանդուղքների, պա

լատների, քաղաքների, եկեղեցիների զարդարմամբ փոր-

ձելով գոհացնել միջազգային կիրթ և կոսմոպոլիտ հավա
քորդության պահանջները: Նրանք վերջին հերոսներն
էին, որ կարողացան ևս մեկ անգամ վերամշակել քաղա

քի առասպելի զորավոր պատկերը: Այդ արտասովոր
խմբակային աշխատանքը, որ տնտեսության, քաղաքա
կանության, հասարակության և արվեստների մի հան

գույց է, Վենետիկի Հանրապետությունում արտացոլվել

է 1297 թ. Մեծ Ժողովի փակման խորհրդանշական

դրվագից ի վեր: Սա այն վերջին շրջանն է, երբ իտալական արվեստը դառնալու էր եվրոպական դպրոց, վենե
տիկյան նկարիչները՝ բազմատեսակ նորարարներ, միջ

ազգ ային թատերաբեմի գլխավոր հերոսներ, որպիսին
նախորդ դարերում երբևէ տեղի չէր ունեցել:

Եթե Բենեդետո Մարչելոյի սոնատները և Անտոնիո Վի
վալդիի պաթոսը, Ֆարինելիի և Բորդոնիի ձայնը, Ջուզե

պե Տարտինիի արհեստավարժությունը, Ֆրանչեսկո Ալ

գարոտիի հանճարը և Ջորջիո Մասարիի չափի զգացումն
արտացոլում են այն դարի զգացողությունը, որում Վե

նետիկը, լինելով մշտապես հարուստ և աշխատասեր,

վերականգնում է արվեստի մայրաքաղաքի իր դերը՝
Փարիզի հետ միասին, ապա վեդուտայի (քաղաքային
տեսարանների բնապատկեր) մեծ շրջանն էր, որ գալու

էր բյուրեղացնելու և հավերժացնելու քաղաքի հույզը,
որի քաղաքական խեղճությունը համապատասխանում

էր արվեստի դարակազմիկ նորացմանը: Չնայած նրա
գլխավոր հերոսների սահմանափակ սոցիալական դե-

րին (մեծ և փոքր վարպետներ, որ անվերջ վերարտա
դրում էին դաշտեր ու ջրանցքներ, հնացած տեսարաններ և խորհրդանշական վայրեր)՝ վեդուտիզմը արագո-

րեն դառնալու էր եվրոպական կարևորագույն երևույթ
ներից մեկը: Այն նշանակալիորեն հենվում էր թատերա

կան բեմանկարչության աշխարհի վրա, որտեղից 18-րդ
դարի ընթացքում երևան էին գալու վեդուտիստների մեծ

մասը. որակավորված վարպետներ, որ շենքերն ու իրերը՝

որպես բեմի խորքի տեսարաններ, հմտորեն տեղակա
յում էին հեռանկարում: Վեդուտիստական արվեստը

բխում է նախորդ դարի Քուադրատուրիզմից (տեսո
ղական պատրանք), երբ ներկայացվածն ունի հստակ

պատրանքային նպատակ: Սա այս ժանրի մտավոր
ծագումն է, որը հիմնարար նշանակություն ունի դրա՝

իրականության լոկ երևութական մատուցում չլինելը

Se le sonate di Benedetto Marcello e il pathos di
Antonio Vivaldi, la voce di Farinelli e della Bordoni,
i virtuosismi di Giuseppe Tartini, l’ingegno di
Francesco Algarotti e la misura di Giorgio Massari
riflettono il sentire di un secolo in cui Venezia è
sempre ricca e operosa, riacquistando il ruolo di
capitale dell’arte assieme a Parigi, sarà la gran
de stagione della veduta a cristallizzare e rende
re eterna l’emozione di una città al cui languore
della politica corrispondeva un epocale rinnova
mento delle arti. Pur avendo i suoi protagonisti
un limitato ruolo sociale – grandi e piccoli maestri
che replicheranno all’infinito campi e canali, scorci
desueti e luoghi emblematici – il vedutismo diver
rà rapidamente uno tra i più importanti fenomeni
europei. Significativamente innestandosi sul mon
do della scenografia teatrale, da cui proverranno
la maggior parte dei vedutisti e paesaggisti attivi
a Venezia nel corso del Settecento. Artigiani abi
lissimi nel mettere in prospettiva gli edifici e gli
oggetti destinati ad apparire nelle scenografie
dipinte che dovevano fare da fondali alle scene,
l’arte dei vedutisti germina dal quadraturismo del
secolo precedente, quando la rappresentazione
aveva un preciso scopo illusionistico. È questa l’o
rigine intellettuale del genere, fondamentale per
comprendere quanto esso non sia solo una resa
meramente fenomenica della realtà. Una radice
culturale che porterà il vedutismo a essere ogget
to di fama e d’insegnamento, in termini di luci e
atmosfere connesse alle regole ottiche. E la cui
influenza sul gusto avrà una portata storica, esito
dell’amplissimo mercato costituito dai gentiluomi
ni protagonisti del Grand Tour.
Un genere che abbandona le ‘historie’ della tradi
zione, nello sconcerto di chi ancora seguiva l’ironia
secentesca di Marco Boschini – “Quando volemo
veder tera ferma,/ Senza da ste lagune andar da
lonzi,/ Tician vardemo, e zà no semo gonzi,/ Chè
quela verità lu ne conferma”1 – e che s’innesta
sulla via tracciata da Jan van der Heyden e Gaspar
van Wittel, i primi a mostrare come vie e piazze
potessero essere un soggetto autonomo, e non
1. Marco Boschini, La carta del navegar pitoresco, Venezia
1660.

հասկանալու համար: Մշակութային սկիզբ, որը հանգեց

նելու էր նրան, որպեսզի բնանկարչությունը դառնա
փառքի և ուսուցման առարկա՝ օպտիկական կանոննե

րի հետ կապված լույսի և մթնոլորտի տեսանկյունից:
Ճաշակի վրա դրա ազդեցությունն ունենալու էր պատ
մական նշանակություն: Այն դառնալու էր Գրան Տուրի

ազնվական գլխավոր հերոսներից կազմված խիստ ըն
դարձակ շուկայի արդյունքը:

Սա ժանր էր, որ հրաժարվում էր ավանդույթի «պատմութ

յունից»՝ ի վրդովմունք նրանց, ովքեր դեռևս հետևում

էին Մարկո Բոսկինիի 18-րդ դարի հեգնանքին, իմա՝
«Երբ ցանկանում ենք առանց ծովածոցից հեռանա
լ ու

ցամաք տեսնել, նայում ենք Տիցիանին և արդեն կար ող

ենք հավատալ, որ նա հաստատում է այդ ճշմարտ ութ

յունը1», և որը հանդիպում է Յան վան դեր Հեյդենի և

Գասպար վան Վիտելի նախանշած ուղում: Նրանք առաջիններն էին, որ ցույց տվեցին, թե ինչպես կարող են փո-

ղոցներն ու հրապարակներն ինքնուրույն թեմ ա, այլ ոչ
լոկ պատումի միջավայր լինել: Այսպիսով, 1697 թ. վան

Վիտելի հեղինակած վենետիկյան վեդու
տ աները մեկ

նար
կ եցին «[…]18-րդ դարի վենետիկյան վեդուտայի
պատմությունը՝ սահմանելով դրա տեսողա
կ ան ուղե

գիծը և առաջինը նախանշելով այն տեսակ ետները, որ
հայտնի դարձան Կանալետտոյի շնորհիվ2»: Դրանցով

հրապուրված էր ուդինեցի Լուկա Կարլեվար իսը, որն ընդունակ էր իրականության և երևակայության հաջող

ված սինթեզում ճարտարապետական մոտիվը ներդաշ
նակորեն կապել ազատ ստեղծագործական վեր ամշա
կման հետ՝ գործելով ուղղորդված վեդուտայի կամ քմա-

հաճության ուղղությամբ, որն արդեն քմահաճ և հանճա

րեղ Սեբաստիանո Ռիչիի նորարարության տարրն էր:
Վերջինիս պարտական ենք իրական կամ երևակայա
կան ճարտարապետություններից կազմված բնանկարի,

հնագույն ավերակների և կերպարների համար, որոնք

կորցրել էին իրենց էկլետիկ ոգին մի ժամանակաշրջա
նում, որում անդրադառնում էին ինչպես գեղանկարին,
այնպես էլ եղերերգականին: Լուկա Կարլեվարիսին նա
պատասխանում է՝ հնարելով մի մոդել, որը մշտապես
ուշադրության

կենտրոնում

է

պահում

նկարագրա-

կան ճշգրտությունն ու հեռանկարային ենթադրությու-

նը՝ ամր ապնդված վառ ներկապնակի օգտագործմամբ և
1. Marco Boschini, La carta del navegar pitoresco, Վենետիկ,
1660թ.:
2. Giuliano Briganti, Gaspar van Wittel e l’origine della veduta
settecentesca, Հռոմ, 1966թ., էջ 123:

solo lo sfondo di una narrazione. Così, le vedute
veneziane eseguite da van Wittel intorno al 1697
inaugureranno “[…] la storia della veduta venezia
na del Settecento, stabilendone l’impostazione vi
siva e individuando, per primo, punti di vista che il
Canaletto rese famosi”1. Chi ne sarà inizialmente
ammaliato è l’udinese Luca Carlevarijs, capace di
porre in armonico rapporto il motivo architettoni
co con una libera rielaborazione creativa, in una
felice sintesi di realtà e immaginazione, operando
nella direzione della veduta ideata, o capriccio, già
oggetto di rinnovamento da parte del rapace e ge
niale Sebastiano Ricci. Cui dobbiamo l’invenzione
di paesaggi fatti di architetture reali o fantasti
che, rovine antiche e figure, declinate nello spirito
eclettico di un tempo in cui ci si rivolgeva tanto al
pittoresco quanto all’elegiaco. A Ricci Carlevarijs
risponde congegnando un modello sempre atten
to alla precisione descrittiva e all’assunto prospet
tico sostenuti dall’uso di una tavolozza brillante e
precipui interessi atmosferici, animando poi la tela
con vivide figure a ‘macchietta’ colte con felice im
mediatezza dal vero.
L’ottica realista di Carlevarijs sarà fondamentale
nell’indirizzare la veduta verso quella precisione
topog rafica che sedurrà visitatori e collezionisti
stranieri pronti a esaltare figure come quella di
Antonio Canal, il Canaletto e, in misura minore,
Michele Marieschi.
L’arte di Canaletto nasce in ambito teatrale: figlio
di un pittore di scene s’avvia al medesimo mestie
re, predisponendo le scenografie per le opere di
Antonio Vivaldi e di Alessandro Scarlatti. Presto
però "annoiato dalla indiscretezza de’ poeti dram
matici […] e ciò fu circa l’anno 1719, in cui scomu
nicò, così dice egli solennemente, il teatro"2 decise
di dedicarsi a un’altra e ben più complessa illusio
ne: quella che indusse i contemporanei a osser
vare come "l’occhio s’inganna e crede realmente
1. Giuliano Briganti, Gaspar van Wittel e l’origine della
veduta settecentesca, Roma 1966, p. 123.
2. Antonio Maria Zanetti, Della Pittura Veneziana e delle
Opere Pubbliche dei Veneziani Maestri, libri V, Venezia
1771, p. 463.

մթնոլորտային հետաքրքրություններով՝ կենդանացնե
լով կտավը աշխույժ ու «տարօրինակ պահվածք ունեցող»
կերպարներով, որոնք ընկալվում են իրականի ուրախ
անմիջականությամբ:

Կարլեվարիսի իրատեսական հեռանկարը հիմնարար էր

լինելու, որպեսզի վեդուտան հասցեագրվեր այնպիսի տե-

ղագրական ճշգրտությամբ, որը գայթակղելու էր Անտո
նիո Կանալի (Կանալետոն) և, ավելի նվազ չափով, Միկելե Մարիեսկիի նման դեմքերին հռչակ բերելու պատրաստ օտարերկրյա այցելուներին և կոլեկցիոներներին:

Կանալետոյի արվեստը ծնվել է թատերական միջավայ

րում: Լինելով բեմանկարչի որդի՝ նա բռնում է նույն մաս
նագիտական ուղին՝ բեմանկարներ պատրաստելով Ան-

տոնիո Վիվալդիի և Ալեսանդրո Սկարլատիի ստեղծագոր
ծությունների համար: Շուտով, սակայն, «ձանձրանալով
դրամատիկ բանաստեղծների աննրբանկատությունից
[…]՝ մոտավորապես 1719 թ.-ին նա, ինչպես ինքն է հան

դիսավոր կերպով ասել, նզովում է թատրոնը1», որոշում

է իրեն նվիրել մեկ այլ և շատ ավելի բարդ պատրանքի,
որը ժամանակիցների կողմից դիտարկվեց որպես «տե

սողական խաբկանք, երբ իսկապես հավատում ես, թե
տեսնում ես իրականությունն, այլ ոչ նկարածը2»: Բայց

այն, ինչ անում էր Կանալետոն, դագերոտիպիական կամ
լուսանկարչական արվեստի իրականություն չէր: Հեռա
նալով ցանկացած տեսակի զուտ հեռանկարային ժա

ռանգությունից՝ նա առաջարկում է լիրիկականորեն վերափոխված Վենետիկ՝ ոգեշնչված լուսավոր կտավնե

րով, որոնք հագուրդ են տալիս իր եզակիությամբ զգա
ցա
կ անորեն տարված հանրության ցանկությանը: Կա

նա
լ ետոն, օպտիկական խցիկի էֆեկտի կիրառմամբ,
նկարում էր «այն, ինչ տեղի է ունենում ուղիղ իր աչքերի առաջ», ինչպես հիշում է նրա առաջին հովանա

վորը՝ ճանաչված իմպրեսարիո և արտ-դիլեր Օուեն
ՄաքՍվինեյը: Նա, որ Ռիչմոնդի դուքսի հետ նամակա

գրությունում մեզ է հրամցնում երիտասարդ արվեստա

գետի մի պայծառ դիմանկար. «[…] ընկերը տարօրինակ
է. նա ամեն օր փոխում է գները: Եթե որևէ մեկը մտածում
է նրա նկարներից ունենալու մասին, ապա պետք է

զգու
շ ավորություն ցուցաբերի, որպեսզի չափից շատ

di vedere la vera, non la dipinta”1. Ma quella di
Canaletto non è la realtà del dagherrotipo o della
fotografia: allontanandosi da ogni retaggio me
ramente prospettico propone una Venezia trasfi
gurata liricamente, evocata in tele luminosissime
che appaghino il desiderio di un pubblico roman
ticamente appassionato alla sua singolarità. Con
l’ausilio di una camera ottica, Canaletto dipinge
“quello che gli capita direttamente sotto gli occhi”,
come ricorda il suo primo protettore, il celebre im
presario e mercante d’arte Owen McSwiney. Che,
in uno scambio epistolare con il duca di Richmond,
ci offre un vivido ritratto del giovane artista: “[…]
l’amico è stravagante, cambia i prezzi ogni giorno;
se uno pensa di avere un quadro da lui, bisogna
stare attenti a non mostrarsene troppo entusiasti
perché si rischia di essere maltrattati sia sul prez
zo che sul dipinto. Ha molto più lavoro di quello
che possa fare in un tempo ragionevole”2. Eppure
Canaletto saprà seguire le ambizioni dell’inglese
ricreando una Venezia inedita e dall’atmosfera
particolarissima, fatta di grandiose prospettive e
spettacolari effetti di nuvole, in un’enfasi teatrale
che mette in scena tutta la singolarità di una città
intimamente sentita e studiata con un agire scru
poloso. Vagabondando con un brogliaccio di fogli,
Canaletto aveva un approccio assai meticoloso: in
quadrata la scena nella camera ottica, ne ricalcava
a matita nera l’immagine riflessa su di una carta
trasparente posta sul vetro smerigliato. Partendo
da un punto di fuga centrale disegnava per sezio
ni, a distanza via via più ravvicinata, così da poter
poi in studio sommare una carta all’altra, giungen
do a seriare fino a dodici fogli, e riuscire ad am
pliare formidabilmente il campo visivo a seconda
delle proprie esigenze espressive. Alle carte rea
lizzate con l’ausilio della camera ottica affiancava
poi un’ampia casistica di studi con l’obbiettivo di
cogliere la realtà del luogo, la sua riconoscibilità.

ոգևորվածություն ցույց չտա, քանի որ իրեն ենթարկում
1. Antonio Maria Zanetti, Della Pittura Veneziana e delle Opere
Pubbliche dei Veneziani Maestri, libri V, Վենետիկ, 1771 թ., էջ 463:

2. Abecedario pittorico del M.R.P. Pellegrino Antonio Orlandi
Bolognese: contenente le notizie de professori di pittura, scoltura ed
architettura, a cura di Pietro Guarienti, Վենետիկ, 1753 թ.:

է և ՛ գնի, և ՛ նկարի հարցում չարաշահման ռիսկի: Նա
շատ ավելի մեծ քանակությամբ աշխատանքների է տիրապետում, քան կարող է ստեղծել խելամիտ ժամանա

կահատվածում1»: Այնուամենայնիվ, Կանալետոն ի վի

ճա
կ ի էր բավարարել անգլիացու հավակնությունները՝
վերստեղծելով յուրահատուկ մթնոլորտով բացարձա
կապես նոր Վենետիկ՝ ստեղծված շքեղ հեռանկարնե

րով և ամպերի բացառիկ էֆեկտներով, թատերական

այնպիսի շեշտադրմամբ, որը բեմադրում է քաղաքի՝ խորապես զգացված ու ուսումնասիրված առանձնահատ

կությունները: Թափառելով թղթերի մի սևագիր մատ

յանով՝ Կանալետոն օգտագործում էր բավականին բծա
խնդիր մոտեցում: Տեսարանը զետեղելով օպտիկական
խցիկում՝ նա սև մատիտով նմանագծում էր պատկերը՝

այն արտացոլելով հղկված ապակուն դրված թափանցիկ

թղթի վրա: Սկսելով անհետացման կենտրոնական կե
տից՝ նա նկարում էր հատվածաբար՝ աստիճանաբար մոտեցող հեռավորությամբ, որպեսզի արվեստանոցում կա-

րողանա մի թուղթը միացնել մյուսին՝ հասնելով մինչև
տասներկու թերթիկի և ըստ սեփական արտահայտչա

կան պահանջների կարողանալով ընդլայնել տեսողա
կան դաշտը: Օպտիկական խցիկի օգնությամբ ստացված թղթերն այնուհետև զուգակցվում էին ուսումնասի

րությունների լայն շրջանակով՝ նպատակ ունենալով ըմբռնել տվ յալ վայրի իրականությունը, դրա ճանաչելիութ-

յունը: Խոսքը գնում է արագ էսքիզների՝ «սկարաբոտների»

մասին, ինչպես դրանք անվանում էր հենց նկարիչը,
որոնցում նա նշում էր շենքի ճակատամասի գույնը,

պատուհանների թիվը, կտուրի վրայի ընթացիկ աշխատանքները, ճարտարապետական մանրամասները կամ

բոլորաշուրջ պատկերների պարզ ուսումնասիրություն
ները: Իսկ ահա ջրաներկային նկարները, ի տարբե

րություն յուղաներկային գործերի, ավելի քիչ նախանձե-

լու տեղ են տալիս, այնքան, որ առանձին դեպքերում
դրանք հավաստագրվում էին որպես անկախ և շուկ ա

յական աշխատանքներ. «Ես՝ Ձուանե Անտոնիո Կանալս,
որ կկոչվեմ Կանալետո, նկարեցի և կատարեցի»,- դրանց
վրա նշում էր նկարիչը: Նրա բոլոր թղթերում գրաֆի

կական նշանը կարողանում էր ըմբռնել գունային, մթնո
լորտային ենթատեքստերը, Վենետիկի քարերի վրա ջրի

անընդհատ փոփոխվող տատանումները: Կանալետոյի՝
1. Abecedario pittorico del M.R.P. Pellegrino Antonio Or
landi Bolognese: contenente le notizie de professori di pit
tura, scoltura ed architettura, a cura di Pietro Guarienti, Ve
nezia 1753.
2. Venezia, 28 novembre 1727, da O. McSwiney a Lord
March, futuro seconda Duca di Richmond.

տեսարանն իր բնական համատեքստից վերացարկե
լուն ուղղված հիմնարար հետազոտությունը նպատակ

Si tratta di rapidi schizzi, “scaraboti” come egli
stesso li indicava, ove annotava il colore di una fac
ciata, il numero di finestre, i lavori in corso sui tetti,
dettagli architettonici o semplici studi di figura a
contorno. E ancora disegni acquerellati che poco
hanno da invidiare a quanto sarà realizzato a olio,
tanto da essere in alcuni casi certificati quali lavori
autonomi, e da mercato: “Io Zuane Antonio Canal,
deto il Canaleto ho dissegnià è fatto” annotava su
essi. Tutti fogli in cui il segno grafico era capace
di cogliere sottintesi cromatici, atmosferici, le vi
brazioni sempre mutevoli dell’acqua sulle pietre di
Venezia. In una ricerca fondamentale per poter poi
estrapolare la veduta dal suo contesto naturale,
Canaletto mirando ad alterare idealmente l’imma
gine reale tramite un processo rivolto a condensa
re le prospettive in ampie superfici offerte a una
luce solare che potesse esaltarne le caratteristiche
materiche. E che faranno esclamare al lucchese
Stefano Conti, architetto dell’ultimo Bucintoro,
ch’egli dipinge “non con l’immaginaria mente nel
le solite stanze dei Pittori stessi come practica il S.
Luca [Carlevaris], ma questo va sempre sul loco e
forma tutto sul vero”1. Il vero di una Venezia ormai
al tramonto della sua storia, in tele compiute per
il mondo anglosassone con quell’accortezza topo
grafica che le rendesse ricordo di luoghi visitati e
nostalgicamente rievocati nello splendore dei cieli
luminosi dopo un acquazzone e con i palazzi scintil
lanti dei riflessi della laguna. Invenzioni pittoriche
subito rese popolari dalle traduzioni in incisione di
Antonio Visentini, che si prodigherà a immetterne
sempre di nuove sul mercato: nel 1744 trentotto
saranno le tavole tratte dai dipinti di Canaletto
contro le quattordici della prima edizione, raccolte
nel Prospectus Magni Canalis Venetiarum. Fin dal
1735 un veicolo di formidabile divulgazione insie
me al supporto offerto da colui per cui furono rea
lizzate: Joseph Smith, uomo d’affari e collezionista
inglese e infinte console britannico a Venezia. Già
nel luglio 1730 Smith scriveva a un amico inglese:
“[…] finalmente sono riuscito ad avere l’impegno

ուներ կատարելապես փոխել իրական պատկերը մի
գործընթացի միջոցով, որն ուղղված էր լայն մակերեսի

1. Վենետիկ, 28 նոյեմբերի 1727 թ., Օ. ՄաքՍվինեյը՝ Լորդ Մար
չին՝ Ռիչմոնդի ապագա երկրորդ դուքսին:

1. Lettera del 1725 al pittore e agente veronese Alessandr o
Marchesini. In Francis Haskell, Stefano Conti, patron of Ca
naletto and others, in "The Burlington Magazine", XCVIII,
1956, p. 296.

վրա արևային լույսի ներքո առաջադրվող հեռանկարի

խտացմանը՝ դրա նյութի հատկանիշները շեշտադրելու

համար: Եվ սրանք լուկացի Ստեֆանո Կոնտիին՝ վեր

ջին Բուչինտորոյի ճարտարապետին, ստիպելու էին
բաց ականչել, որ նա նկարում է «ոչ թե երևակայական

մտքով՝ սովորական նկարչական սենյակներում, ինչ

պես Ս. Լուկան [Կարլեվարիս], այլ դա մշտապես անում է
տվ յալ տեղանքում և իրական չափերի հիման վրա »:
1

Պատմության մայրամուտին հասած Վենետիկի իրակա

նությունն անգլո-սաքսոնական աշխարհի համար կա

տարված կտավներում ներկայացվում էր այնպիսի տե-

ղագրական խորագիտությամբ, որ վերջիններիս հիշեց

նի նրանց այցելած վայրերը, որ կարոտով ոգեկոչվում
էին տեղատարափ անձրևից հետո լուսավորված երկնք ի

շքեղության մեջ և ծովածոցի արտացոլանքում շող շո
ղացող շենքերով: Նրա գեղարվեստական հնարքները

անմիջապես հայտնի դարձան Անտոնիո Վիսենտինիի
փորագրական մեկնությամբ, ով անձնվիրաբար օժան
դակելու էր, որպեսզի դրա նորանոր օրինակները մշտա-

պես հայտնվեն շուկայում. 1744 թ. Կանալետոյի նկար
ներից արված փորագիր տախտակները երեսունութն
էին՝ առաջին հրատարակության տասնչորսի փոխարեն,
որոնք հավաքագրվել էին Prospectus Magni Canalis Ve

netiarum-ում (լատ.՝ Վենետիկի մեծ ջրանցք): 1735-ից
դրանք նկարչի գործերի տարածման բացառիկ միջոց

էին, ինչպես նաև՝ աջակցություն, որ առաջարկում էին
նրանք, ում համար դրանք կատարվել էին: Խոսքը անգ-

լիացի կոլեկցիոներ, գործարար և, վերջապես, Վենետի

կում Բրիտանիայի հյուպատոս Ջոզեֆ Սմիթի մասին

է: Դեռևս 1730 թ. հուլիսին Սմիթը գրում է իր անգլիացի
ընկերոջը. «[…] վերջապես ինձ հաջողվեց հասնել նրան,

որպեսզի Կանալետտոն հանձն առնի մեկ տարվա ըն-

թացքում ավարտելու երկու գործերը: Նա ունի հետե
վորդների մեծ խումբ, որոնք բոլորը պատրաստ են վճա-

րել այնքան, որքան նա պահանջում է: Բայց քանի որ
նա իրեն բոլորից վեր է դասում, կարծում է, որ ինձ մեծ

լավություն է արել: Այնուամենայնիվ, սա առաջին անգա

մը չէ, որ ես ուրախությամբ հանդուրժում եմ նկարչի
անպատկառությունը՝ հօգուտ ինձ և իմ ընկերների2»:

1. "The Burlington Magazine", Francis Haskell, Stefano Conti, pat
ron of Canaletto and others,Lettera del 1725 al pittore e agente
veronese Alessandro Marchesini, 1725 թ.-ի նամակ՝ ուղղված վե
րոն ացի նկարիչ և գործակալ Ալեսանդրո Մարկեզինիին, XCVIII,
1956 թ., էջ 296:
2. Mogliano Veneto, 17 հուլիսս 1730 թ., Ջ. Սմիթը՝ Սեմյուել Հիլլին:

del Canaletto di finire i due pezzi entro un anno;
ha un tale seguito e tutti sono pronti a pagare
quello che chiede. Ma poiché considera se stesso
al di sopra di tutti gli altri pensa di avermi fatto un
grande favore: ma non è la prima volta che io sono
contento di subire le impertinenze di un pittore a
vantaggio mio e dei miei amici”1. È la schietta te
stimonianza di un rapporto di grande intensità tra
Canaletto e Smith che riuscirà, nel maggio 1746,
ad aprire al pittore la via di Londra e dell’Inghilter
ra. Se non per un paio di sporadici rientri in lagu
na, le terre britanniche saranno per un decennio
la dimora di un artista conteso e ammirato per i
colori mobili e l’atmosfera tersa e cristallina di tele
capaci di suggerire spazi ariosi e profondi. Pur non
riuscendo mai a toccare i vertici raggiunti nel rac
contare la sua città, cui Canaletto ha saputo dare la
natura della fantasia e, tramite essa, consacrare il
mito eterno di una Venezia echeggiata da Longhi:
“Quella sua certezza illuministica di verità assolu
ta, volta alla luce dorata, a traversoni d’ombra, dei
pomeriggi inutili in una Venezia che si sbriciola e
screpola come le rughe delle sue mirabili acque
forti, ha la mestizia stereoscopica delle vedute del
“mondonuovo”2.
Sorretto da un’aspirazione scientista di stampo
illuministico, formativa delle frequentazioni del
console Smith – che nel 1762 venderà la propria
collezione alla corona britannica, giungendo così
l’arte di Canaletto a Buckingham Palace, Hampton
Court e Windsor Castle – il pennello del maestro
veneziano mira dunque ad andare oltre i dati og
gettivi della realtà lasciando un segno profondo
nel contesto a lui contemporaneo. E in chi diret
tamente ne seguirà il magistero. Primo tra tutti il
nipote Bernardo Bellotto, affascinato dalla verità
metereologica dei madreperlacei valori atmosferi
ci e da regole prospettiche che si sostanzieranno
in tutt’altra direzione. La distanza dallo zio, fratel
lo della madre, è segnata da una ricerca orientata
a un verismo descrittivo che si accompagna a una
1. Mogliano Veneto, 17 luglio 1730, da J. Smith a Samuel
Hill.
2. Roberto Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura ve
neziana, Firenze 1946, p. 37.

Վերոնշյալն անկեղծ վկայությունն է Կանալետտոյի և Սմի

թի միջև ձևավորված ինտենսիվ հարաբերությունների,
ում 1746 թ. մայիսին հաջողվելու էր նկարչի համար

ճանապարհ հարթել դեպի Լոնդոն և Անգլիա: Եթե չհաշվենք դեպի ծովածոց նկարչի մի քանի կարճատև վերա-

դարձերը, ապա բրիտանական հողը շուրջ մեկ տասն
ամյակ դարձավ նրա տունը, նա այստեղ պահանջված
էր և հիացմունքի էր արժանանում իր շարժուն գույների
և ընդարձակ ու խորը տարածություններ հրամցնելու

ունակ կտավների ջինջ և բյուրեղ յա մթնոլորտի համար:
Չնայած այս ամենին՝ նա երբեք չկարողացավ շոշափել

այն բարձունքը, որին հասել էր իր քաղաքի մասին պատմելիս: Քաղաք, որին Կանալետտոն կարողացել է տալ

երևակայական բնույթ և դրանով օծել Վենետիկ ի հավեր
ժական առասպելը, որն իր արձագանքն է գտնում Լոնգիի մոտ. «Այդ լուսավոր համոզվածությունն առ բացար

ձակ ճշմարտ ությունը, որ վեր է ածվում ոսկեզօծ լույսի,
ստվերային

անցումների,

իր

հիանալի

օֆորտների

կնճիռների պես խորտակվող ու ճաքեր տվող Վենետիկի
անօգուտ միջօ րեների մասին պատումների, կրում է «նոր

աշխարհի1» տեսարանների ստերեոսկոպիկ տրտմութ
յունը»:

Կանալետտոյի լուսավորչական դրոշմով գիտական ոգե

շնչմանը նպաստում էին հյուպատոս Սմիթի այցերը, ով

1762 թ. իր հավաքածուն վաճառելու էր բրիտանական
թագին՝ այդպիսով Կանալետտոյի արվեստը հասցնելով

Բուքինգհեմյան պալատ, Հեմփթոն Քորթ և Վինձոր
յան դղ յակ: Այսպիսով, վենետիկյան վարպետի վրձի

նը ձգտում է դուրս գալ օբյեկտիվ իրականության
գծած սահմաններից՝ խորը հետք թողնելով իր ժա

մանակի համատեքստում, որին անմիջապես հետևում

է վարժապետության շրջանը: Առաջինը նրա զար
մ իկ

Բերնարդո Բելոտոն էր, որ հիացած էր մթնոլորտային
փայլուն տարրերի օդերևութաբանական ճշմարտութ

յամբ և հեռանկարանային կանոններով, որոնք Բելոտոյի մոտ առարկայացան բոլորովին այլ ուղղությամբ:
Իր

մորեղբորից

հեռավորությունը

բացատրվում

է

նկար ագրական ռեալիզմի որոնմամբ, որը զուգակցվում
է

Բելոտոյի

սատուրնական

(մռայլ)

բնույթին

հոգե-

հարազատ ստվերների քողարկված մելամաղձոտ մա-

տուցմամբ: Գերմանալեզու երկրներում, որտեղ գործու
նե
ո ւթ
յ ուն է ծավալել Բելոտոն, նա պիտի փառաբան
վեր

գրեթե

ֆոտոռեալիստական

տեխնիկայի

հա

1. Roberto Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana,
Ֆլորենցիա, 1946 թ., էջ 37:

resa d’ombre velatamente malinconica, prossima
al carattere saturnino di Bellotto. Che, nei paesi
di lingua tedesca ove opererà, sarà osannato per
la tecnica quasi foto-realistica, contraddistinta
da una formidabile sequenza di dettagli tale da
consentirci di avere un’impressione assai precisa
non solo delle architetture ma anche delle condi
zioni di vita e di lavoro di duecentocinquant’anni
fa. Restituendoci una realtà immanente, sottratta
alla caducità del tempo, con schietto spirito illu
minista. Ma pure artista capace, nel periodo in cui
diviene una sorta di straordinario reporter italiano
ed europeo – dai monumenti di Roma ai paesag
gi lombardi, dalla Torino sabauda alle capitali del
Nord – di proporci una galleria di immagini che
approderanno, nella stagione a Varsavia, a esi
ti capaci di precorrere l’arte paesistica di Corot e
Courbet. E di cogliere l’intima essenza di un luogo
e della sua anima profonda, fatta di architetture e
di popolo.
Mentre Bellotto raggiungeva la fama a Dresda,
Monaco di Baviera, Vienna e Varsavia, la lumino
sissima meteora – morto a soli trentatré anni – di
Michele Marieschi già andava oltre: dilatando for
midabilmente il grandangolo di inquadrature quasi
bruciate dalla luce meridiana che scioglie intonaci
e destruttura architetture, esempio mirabile della
sua eccitata fantasia ed estro. Figlio di un modesto
intagliatore del legno, e orfano dall’età di undici
anni, Marieschi si dedicò presto alla quadraturisti
ca e alla scenografia, le arti con cui si guadagnò da
vivere per qualche tempo in Germania. Smaliziato
sulle tecniche bibienesche, fu per lui immediato
l’approdo alla veduta una volta rientrato in laguna
intorno al 1735 e la messa a punto di una narrazio
ne visiva autonoma rispetto a quella di Canaletto.
Marieschi parte da focus centrali o multipli svilup
pando quinte laterali che assommano la Venezia
gotica e classica, creando un groviglio compositivo
da scenografia barocca, avventurosa e teatrale, in
tessuta com’è delle storie sviluppate con guizzanti
macchiette sul canale e figurette smilze e un po’
legnose. In immagini rette da una precisa scelta
lineare, con un nitido disegno architettonico che
sulla distanza assume una qualità traslucida, una
trasparenza cristallina. L’insieme concorrendo a

պատկերները՝ գրեթե այրված միջօրեի լույսով, որ

հալեցնում էր ծեփը և կազմալուծում ճարտարապետութ

յունը: Համեստ փայտափորագրիչի՝ տասնմեկ տարեկա-

նում որբացած որդին շուտով իրեն նվիրեց կվադրատու
րիզմին (տեսողական պատրանք ստեղծող ճարտարա
պետական նկարչություն) և բեմանկարչական արվես

տին, որոնցով որոշ ժամանակ իր ապրուստն էր վաս-

տակում Գերմանիայում: Լինելով փորձառու բիբիենա
կան տեխնիկայում՝ նա, մոտավորապես 1735 թվականին

ծովածոց վերադառնալուն պես, շատ արագ անցավ վե
դուտային բնանկարչությանը և մշակեց Կանալետտոյի

նից տարբերվող իր ուրույն տեսողական պատումները:
Մարեսկին որպես ելակետ ընտրում է կենտրոնական կամ

փայտային պատկերներով: Պատկերները ապահովվ ած

Canaletto e Bellotto, Marieschi e Guardi: quattro
sommi maestri capaci di lasciarci una memoria
dei luoghi in ‘ritratti’ ogni volta differenti: nelle
acque delle calli e in marmi e pietre incrostate di
salmastro; nelle ombre e riflessi; nell’aria parti
colarissima di una città essa stessa opera d’arte.
L’immagine di una Venezia diffusa universalmen
te. E che in piazza San Marco salda ogni memoria.

տական նախագծով, որը հեռավորության վրա ընդու

3. UNA PIAZZA, E IL SUO RACCONTO

բազմակի կիզակետերը՝ զարգացնելով կողային թևեր,

որոնք ավելացնում են դասական և գոթական Վենետիկը՝
ստեղծելով բարոկկային, արկածային և թատերական բեմանկարչության կոմպոզիցիոն խճճվածություն՝ միահյուսվ ած որպես զարգացող պատմություններ՝ ջրանցքների վրա ցայտկոտող ուրվագծերով և նուրբ, փոքր-ինչ

են ճշգրիտ գծային ընտրությամբ, հստակ ճարտարապե

մար, որը բնո
ր ոշվում է մանրամասների բացառիկ

հաջորդ ականությամբ, ինչը մեզ թույլ է տալիս հստակ
տպավորություն ստանալ ոչ միայն երկու հարյուր հի

սուն տարի առաջվա ճարտապապետության, այլ նաև

կյան
ք ի և աշխատանքի պայմանների մասին: Նա մեզ
վերադարձնում է ժամանակի անկայունությունից հեռ

վացած և Լուսավորականության անկեղծ ոգով տոգոր

ված ներհատուկ իրականություն: Միով բանիվ, նա նաև
արվեստագետ է, ով, լինելով յուրատեսակ իտալական

և եվրոպական թղթակից, կարողացավ մեզ հրամցնել
պատկերների մի ցուցահանդես՝ Հռոմի հուշարձաններից
մինչև լոմբարդական բնապատկերներ, Թուրինից մինչև

Սավոյա և հյուսիսային մայրաքաղաքներ, որը հասնե-

լով Վարշավա, իր արդյունքներով կարողացավ նախոր
դել Կորոյի և Կուրբեի բնանկարչական արվեստին ու

հասկանալ տեղանքի և դրա խորը հոգու մտերմիկ բնույ
թը՝ կազմված մարդկանցից և ճարտարապետությունից:

Մինչ Բելոտոն ճանաչման էր հասնում Դրեզդենում,

Մյուն
խ ենում, Վիեննայում և Վարշավայում, ընդամենը

երե
ս ուներեք տարեկան հասակում մահկանացուն կն
քած Միկելե Մարիեսկիի լուսավոր ասուպն արդեն ավե-

լի հեռու էր գնում. նրա վառ երևակայության հիանալի

օրինակ էին ահարկու կերպով ընդլայնվող մեծանկյուն

evocare un mondo evanescente e pittoresco, di
fiabesca atmosfera, ben percepibile anche nelle
ventuno Vedute ad acquaforte il cui privilegio di
stampa Marieschi chiese il 15 maggio 1741. Dotato
di una sensibilità pittorica straordinaria, e della
sublime capacità di saper conciliare le tecniche
più differenti, Marieschi avrà un erede capace di
proseguirne la via dell’affrancamento dai modelli
di Canaletto, da cui comunque muove: Francesco
Guardi. Un artista magistrale nell’evocazione di
un paesaggio lagunare con accenti già protoro
mantici, reso con l’effervescenza di pennellate
guizzanti e colori frementi, vibranti e ariosi della
luce di un tramonto che si spegne in cieli densi di
nubi. Indipendente da ogni educazione scenogra
fico-teatrale, Guardi torna alla lezione veneta cin
quecentesca, alla tradizione tonale, veronesiana.
Sarà così lui l’ultimo degli antichi e il primo dei mo
derni nel chiosare il tramonto di Venezia in lirica e
malinconica bellezza, mutando la veduta in fatto
morale. Con le sue tele finali che appaiono la ne
gazione stessa del genere, destrutturando l’archi
tettura tramite il disfacimento della pennellata nel
colore. Elaborando un ruolo dinamico di questa

pittura a macchia che germinerà in un tratto im
petuoso e sprezzato a rendere potenti e grandiosi,
in combinazione con tonalità cupe e brunacee, le
sue fantasie architettoniche esemplate sull’antico
magistero di Marco Ricci. Il pennello di Guardi, in
parallelo alle note dell’ultimo Mozart, restituisce
una Venezia corrosa dal tempo e dagli eventi, una
società che sarà presto travolta dal gusto interna
zionale della nuova cultura neoclassica. E gli esiti
della sua arte vorremo ritrovare nello smaterializ
zarsi nei baluginii di Turner e nell’incorporeità de
gli impressionisti.

նում է կիսաթափանց բնույթ, իմա՝ բյուրեղային թափան

ցիկություն: Այս ամբող ջը նպաստում է հեքիաթային
մթնոլորտով թռուցիկ և գեղատեսիլ մի աշխարհի ի հայտ
գալուն, որը լավ ընկալելի է նույնիսկ քսանմեկ վեդուտաներում և օֆորտներում, որոնց տպագրության արտոնութ

յունը Մարիեսկին հայցում է 1741թ. մայիսի 15-ին: Մա
րիեսկին ունենալու էր մի ժառանգ, որն օժտված էր լինելու արտառոց գեղարվեստական զգայունությամբ և տարբեր տեխնիկաները հանգուցելու հոյակապ կարողութ

յամբ, և որը կարողանալու էր բռնել Կանալետտոյի նախատիպերից ազատվելու իր ուրույն ճանապարհը. Ֆրան

չեսկո Գվարդին: Նա ծովածոցային տեսարաններն ար-

դեն իսկ նախառոմանտիկ շեշտադրումներով արտա
պատկ երելու վարպետ էր՝ դրանք մատուցելով փրփրուն

վրձնահարվածներով և ամպերով լեցուն երկնքում մայ-

րամուտի մարող լույսի դողդողուն, վառ ու օդով լեցուն
գույներով: Անկախ ցանկացած թատերական բեմանկար
չական կրթությունից՝ Գվարդին վերադառնում է տասն

վեցերորդ դարի վենետիկյան ոճին՝ վերոնական երան

գային ավանդույթին: Այսպիսով, նա վերջինն էր հներից

և առաջինը ժամանակակիցներից, որ Վենետիկի մայրամուտը մեկնաբանելու էր դրա մելամաղձոտ և լիրիկական գեղեցկությամբ՝ վեդուտան վերածելով բարոյա

կան փաստի: Նրա վերջին կտավները, կարծես թե, հենց

"Viva Samarco, e viva le Colone!
Viva Santa Maria de la Salute!
Viva i soldai che fa la sentinela!
Viva Samarco, e pò Venezia bela!"
Nelle strofe di un canto popolare l’essenza di un
luogo effigiato quanto forse nessun altro sito al
mondo: San Marco, la piazza di Venezia. La sola
a portare questo nome poiché tutte le altre aree
urbane con la medesima funzione sono dette cam
pi o campielli. Più di mille anni di storia hanno visto
al lavoro, in questo spazio di potente suggestio
ne, generazioni di architetti, scultori, tagliapie
tre, muratori a rendere lo splendore della ‘porta’
di Venezia. Fino a domenica 11 gennaio 1846 –
giorno d’inaugurazione dei 3.600 metri del “Gran
Ponte sulla laguna veneta”, che rese Venezia una
penisola – l’area marciana approdo di ogni visita
tore, il sorprendente impatto iniziale di una cit
tà che con lungimiranza mercantile aveva presto
compreso l’importanza di sorprendere e ammalia
re esibendo ogni ricchezza e celebrando il proprio
potere.
I tre settori in cui andò definendosi, nel corso dei

ժանրի

հերքումն

են,

որոնցում

վրձնահարվածների

գույնի մեջ կազմալուծման միջոցով քանդվում է ճարտարապետությունը: Նա մշակեց բծային նկարչության

դին ամիկ այն դերը, որ դառնալու էր մռայլ և շագանա
կագույն երանգների համադրությամբ կատաղի և արհամարհելի մի դիմագիծ, որպեսզի իր՝ Մարկո Ռիչիի հնա

գույն ուսուցման վրա հիմնված ճարտարապետական
երևակայությունները դարձնի փառահեղ ու հզոր: Գվար

դիի վրձինը, Մոցարտի վերջին նոտաներին զուգահեռ,
վերադարձնում է ժամանակից ու իրադարձություննե
րից քայքայված Վենետիկ, հասարակություն, որը շու

տով համակվելու էր նոր նեոդասական մշակույթի միջ
ազգային ճաշակով: Եվ նրա արվեստի արդյունքները
մենք վերագտնելու ենք Թըրների առկայծումների ապանյութականացման և իմպրեսիոնիստների աներևութա
կան ության մեջ:

Կանալետտո և Բելոտո, Մարեսկի և Գվարդի՝ չորս մեծ ա
գույն վարպետներ՝ ունակ տարբեր «դիմանկարներում»

ամեն անգամ մեզ փոխանցելու վայրերի հիշողությու
նը. կալեների ջրերում և մարմարի մեջ, աղային շերտ ով

ծածկված քարերում, ստվերներում և արտացոլանքնե

րում, քաղաքի արտառոց օդում, որն ինքն իրենով ար
վեստի գործ է: Վենետիկի կերպարը՝ տարածված ողջ աշ-

խարհում, և որը Սան Մարկոսի հրապարակում համա
կարգում է բոլոր հիշողությունները:

3. ՄԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Կեցցե՛ Սամարկոն և կեցցե՛ն Սյուները,

Կեցցե՛ Սանտա Մարիան դելլա Սալուտեն,
Կեցցե՛ն զինվորները, որ հսկում են,

Կեցցե՛ Սամարկոն, և ապա սիրուն Վենեցիան»:
Ժողովրդական երգի այս տողերում վայրի էությունը նկա-

րագրված է այնպես, ինչպես, գուցե, ոչ մի այլ վայրինն
աշխարհում: Խոսքը Սան Մարկոյի՝ Վենետիկի «պիաց
ցա»-յի (հրապարակի) մասին է: Այն միակն է, որ այդպես
է կոչվում, քանզի համանման գործառույթով մնացած

բոլոր քաղաքային տարածքները կոչվում են «կամպո»
կամ «կամպիելո»: Ավելի քան հազարամյա պատմությունն ականատես է եղել, թե ինչպես են ճարտարա

պետների, քանդակագործների, քարտաշների ու շինա

րարների սերունդներն աշխատել այս խիստ սքանչելի
տարածությունում, որպեսզի Վենետիկի «դարպասնե
րին» շքեղություն հաղորդեն: Մինչև 1846 թ. հու
ն վարի

11-ը՝ այն օրը, երբ տեղի ունեցավ Վենետիկը թե
ր ա-

կղզու վերածած «վենետիկյան ծովածոցի Մեծ կա
մուր
ջ ի» 3600 մետրի բացումը, մարկոսյան տարածքը՝

secoli, quello che al principio era un orto, appa
iono perfettamente rappresentativi delle funzioni
cui saranno destinati. L’ingresso principale si ha
da Piazzetta San Marco delimitata dal Molo, sola
riva a portare questo nome, e da Palazzo Ducale
e la Libreria Sansoviniana ai lati. Da qui si accede
all’ampia area trapezoidale, la Piazza, lunga 175,70
metri sul lato delle Procuratie Vecchie e Nuove e
limitata su quello minore dai 57 metri dell’ala na
poleonica e dagli 82 metri sul lato della Basilica di
San Marco, fuoco ottico di riferimento. C’è infine
la piazzetta dei Leoncini, il settore nord-occiden
tale, su cui affacciano il lato settentrionale della
Basilica, il palazzo patriarcale e la chiesa sconsa
crata di San Basso. Se quest’ultima zona sopraele
vata deve il nome alla coppia di leoni accovacciati
in marmo rosso di Verona, collocativi nel 1722, chi
approdava in bacino era introdotto nella piazzet
ta marciana da un’imponente coppia di colon
ne monolitiche di granito orientale rosa e grigio.
Provenienti da Costantinopoli, furono innalzate
nel 1172 ponendovi al di sopra san Teodoro, primo
patrono di Venezia, la cui testa si favoleggiò fosse
un ritratto di Mitridate re del Ponto, e quale leo
ne di san Marco una chimera, forse procurata da
Sebastiano Ziani prima di salire al dogato ed esito
dei suoi intensi rapporti con la comunità armena
di Cilicia1.
Tre settori a definire una piazza che incarna
Venezia stessa, rappresentandone il fulcro degli
interessi politici e cerimoniali, sociali e religiosi,
sede del potere dogale e simbolo della ricchezza
della Repubblica.
È quanto narrano le quattro vedute esposte in mo
stra. A cominciare dalla tela di Canaletto, crono
logicamente la prima della serie essendo databile
alla metà del quarto decennio del Settecento. Gli
anni di felice collaborazione con il console Smith e
prima di una significativa svolta pittorica indiret
tamente connessa alla guerra per la successione
austriaca che, riducendo drasticamente l’afflus
so di visitatori a Venezia e, conseguentemente,
1. Aleramo Hermet, Paola Cogni Ratti di Desio, La Vene
zia degli Armeni. Sedici secoli tra storia e leggenda, Milano
1993, p. 54.

յուրաքանչ յուր այցելուի նպատակակետը, ստեղծում էր
զարմանալի նախնական տպավորություն մի քաղաքի,
որն առևտրականի հեռատեսությամբ շատ շուտ էր հաս
կացել ապշեցնելու և հմայելու կարևորությունը՝ ի ցույց
դնելով ամեն հարստություն և հռչակելով սեփական հզո
րությունը:
Ի սկզբանե բանջարանոց եղած տարածքի երեք ճյուղե
րը, որոնցում ծավալվեց հրապարակը, բացարձակ ներկայացուցչական են թվում՝ իրենց վերապահված գործա
ռույթների տեսանկյունից: Դեպի Սան Մարկո հիմնական
մուտքը Պիացետայից է (փոքր հրապարակ), որին սահ
մանակից է Մոլոն՝ միակ ափը, որ կրում է այս անունը, իսկ
կողքերից՝ Դուքսերի պալատն ու Սանսովինյան գրադարանը: Այստեղից բացվում է մուտք դեպի լայնարձակ
սեղանաձև տարածքը՝ հրապարակը, որի երկարությու
նը՝ Հին և Նոր դատարանների երկայնքով, կազմում է
175,70 մետր: Նապոլեոնյան թևի կողմից դրա լայնութ
յունը կազմում է 57 մետր, իսկ Սան Մարկոյի (Սուրբ Մարկոսի) տաճարի կողմից՝ 82 մետր: Վերջինս ծառայում է
որպես տեսողական կենտրոն: Վերջապես, հյուսիս-արև
մտյան ճյուղը ներկայացնում է Լեոնչինի (կորյունների)
հրապարակը, որի կողմերում ընկած են Բազիլիկայի
հյուսիսային ճակատը, Հայրապետական պալատը և Սան
Բասսոյի չգործող եկեղեցին: Եթե բարձունքի վրայի այս
վերջին տարածքն իր անվան համար պարտական է
1722 թ. տեղադրված մեկ զույգ ծնկած առյուծներին՝
պատ
ր աստված Վերոնայի կարմիր մարմարից, ապա
մարկոսյան պիացետտան ավազան ժամանողին ներկա
յանում է արևել յան վարդագույն և մոխրագույն գրանի
տե մոնոլիտ սյուների հսկայական զույգով: Վերջիններս,
ունենալով կոստանդնուպոլսյան ծագում, այստեղ են
կանգն եցվել 1172 թ.: Դրանցից մեկի վերևում Սուրբ Թեոդորոսի՝ Վենետիկի առաջին հովանավոր սրբի քան

դակն է, որի գլուխն, ըստ առասպելի, կրում է Միհրդ ատ
Պոնտացու պատկերը, իսկ մյուսի վրա Սան Մար
կ ոյի
առյուծն է՝ քիմեռ, որ հավանաբար նախքան Դոժի աթո
ռին բարձրանալը ձեռք է բերվել Սեբաստանիանո Ձիա
նիի կողմից՝ Կիլիկիայի հայ համայնքի հետ վերջի
ն իս
ինտենսիվ հարաբերությունների արդյունքում1:

Այս երեք հատվածներն են, որ սահմանում են Վենետիկը
մարմնավորող հրապարակը, որը ներկայանում է որ
պես քաղաքական և արարողակարգային, սոցիալական

di committenze, generò nel pittore un significa

tivo processo di revisione del proprio operato.
Soggetto assai frequentato da Canaletto, nella tela

Zani egli offre una visione di piazzetta San Marco
ripresa verso nord, in una virtuosistica ampiezza

d’angolatura che riesce a mantenere un equilibrio
prospettico che prescinde dai reali rapporti spa
ziali tra le architetture e gli consente di presentare

gli edifici più significativi ponendo lo spettatore
nella posizione del viaggiatore appena approdato

sulla Riva degli Schiavoni, all’altezza delle colon

ne. Che per scelta non sono inserite, così da poter
sviluppare la scena su di un formato orizzonta
le e panoramico. Sulla destra Canaletto contiene

il nostro sguardo con la mole di Palazzo Ducale,

tratteggiando le due splendide facciate della sede

del governo della Serenissima Repubblica in un
sapiente dialogo tra luce e ombra per offrirci una

precisa agnizione del luogo: cogliamo la succes
sione di colonnati, intarsi marmorei, ogive, cuspi
di, edicolette, il monumentale balcone centrale

e il tripudio di decorazioni. Della mirabile serie
di capitelli scolpiti in pietra d’Istria dai ‘tajapie
ra’ veneziani, summa allegorica ed enciclopedica

dei temi cari alla storia veneziana – la Giustizia,

la Saggezza, il Buon Governo – Canaletto enfatiz
za in angolo il celebre gruppo di Adamo ed Eva. Cui
fa da controcanto, sul lato opposto della piazza,

il classicheggiante parato della Libreria marciana

di Sansovino, posto in piena luce per suggerire al
nostro sguardo un preciso asse prospettico. Per

il pittore è anche un modo di evidenziare l’ardita

contaminazione di stili, contrapponendo la tradi

zione romana ai goticismi di Palazzo Ducale e del
veneto-bizantino della Basilica. Con quest’ultima
immaginata a definire un’illusoria linea di chiusu

ra insieme al controcanto del campanile, il “paron
de casa”, e alla Loggetta, nel progetto sansovinia

no luogo d’incontro dei patrizi e più tardi corpo di

guardia per gli arsenalotti. La quinta finale è poi
data dall’abbrivio delle Procuratie vecchie, l’allog

gio dei procuratori di san Marco, punteggiate dalla
folla accalcata alle finestre, insieme alla pittoresca
Torre dell’Orologio. Che, progettata nella sua par

1. Aleramo Hermet, Paola Cogni Ratti di Desio, La Venezia degli
Armeni. Sedici secoli tra storia e leggenda, Միլան, 1993 թ., էջ 54:

te centrale da Mauro Codussi, si mostra ancora pri

va dell’ultimo piano, completato da Massari solo

և կրոնական շահերի հենակետ, դոժերի իշխանության
նստավայր և Հանրապետության հարստության խորհր
դանիշ:

nel 1755. Un insieme di brani architettonici definiti

ռանկարային առանցք: Նկարչի համար սա նաև միջոց է

parazione della tela con sottili incisioni a fungere

կան ավանդույթը հակադրելով գոթիկային՝ ի դեմս Դուք

su di una precisa gabbia grafica riportata sulla pre

ընդգծելու ոճերի համարձակ անմաքրությունը՝ հռոմեա

da disegno preparatorio – e ancora visibili nella de

սերի պալատի և վենետիկա-բյուզանդականին՝ ի դեմս

վ ից, որը ժամանակագրական առումով թվագրվում է 18-

pena ottenebrate da una materia pittorica a strati

երևակայական փակման գծի սահմանիչ դիմադարձ

պատոս Սմիթի հետ երջանիկ համագործակցության

ratezza, a rendere le forme e la loro esposizione

սին, որը սանսովինյան նախագծում ծառայում էր որ-

գրական շրջադարձը, որն անուղղակիորեն կապված էր

Canaletto ed esemplare di quanto possano essere

նախատեսված էր Վենետիկի արսենալի (նավաշինա

մի հետ, և որը, կտրուկ նվազեցնելով դեպի Վենետիկ

è intrigante osservare come quanto di primo ac

Վերջին թևն այնուհետև կազմված է Հին դատարանների

նկարչի մոտ առաջ բերեց սեփական աշխատանքը վե

a un’analisi prettamente didascalica. Con anche il

շեշտադրված պատուհանների մոտ խռնված ամբոխով,

անդրադառնում Կանալետտոն. Ձանիի կտավում նա ներ-

una lettura analitica. Ecco allora i gruppi di perso

Դեռևս առանց վերջին հարկի աշտարակի կենտրոնա

ցետտայի տեսարան՝ արհեստավարժ անկյունային ըն-

da contorno alla “piera del Bando”, quel rocchio

տին է հասցվել Մասարիի կողմից՝ միայն 1755-ին: Ճար-

‘comandador’ – allora ben riconoscibile dallo zec

գրաֆիկական վանդակի վրա, որը որպես նախապատ

Այս մասին են պատմում ցուցահանդեսում ներկայաց

ված չորս տեսարանները: Սկսենք Կանալետտոյի կտա-

finizione dell’ordine superiore della Libreria – ap

Բազիլիկայի: Այս վերջինը նա պատկերացնում է որպես

րդ դարի չորրորդ տասնամյակի կեսերին: Սրանք Հյու

di colore stesi liberamente, ma con grande accu

զանգ ակատան՝ «տանտիրոջ», և Լոջետտայի հետ միա-

տարիներն էին և նախքան նշանակալից պատկերա

alla luce. Una tela tipica del modo di procedere di

պես պատրիկների հանդիպման վայր, իսկ ավելի ուշ

Ավստրիայի իրավահաջորդության համար պատերազ

differenti i livelli di lettura della sua opera. Poiché

րանի) գործավորներից կազմված պահակազորի համար:

այցելուների ներհոսքն ու, հետևաբար, պատվերները,

chito appaia solo uno sfondo si presti facilmente

շարքից՝ Սան Մարկոյի փոխանորդների նստավայրից՝

րանայելու կարևոր գործընթաց: Թեմա, որին հաճախ էր

lontano protagonista, per chi abbia la pazienza di

ինչպես նաև Ժամացույցի գեղատեսիլ Աշտարակով:

կայացնում է հյուսիսային կողմից Սան Մարկոյի պիա

naggi rarefarsi sull’angolo della Basilica, così da far

կան մասը նախագծել է Մաուրո Կոդուսին, իսկ ավար-

դարձ ակությամբ, որը կարողանում է պահպանել հեռա

di colonna di porfido rosso che serviva da base al

տարապետական նշխարների ամբող ջություն՝ ճշգրիտ

նկարային հավասարակշռություն, և որն անկախ է ճարտարապետական շինվածքների միջև եղած իրական տա-

րածական հարաբերությունից ու նրան թույլ է տալիս ներ
կայացնել ավելի նշանակալից շենքեր՝ դիտորդին դնելով

հենց նոր Ռիվա դելի Սկյավոնի ժամանած ճանապար-

հորդ ի դերում՝ սյուների բարձրության վրա: Վարպետը
սյուները չի ընդգրկել տեսարանում, որպեսզի այն կա-

րողանա զարգացնել հորիզոնական և համայնապատ

կերային ձևաչափով: Աջ կողմում Կանալետտոն մեր հայաց
քը սևեռում է Դուքսերի պալատի կոթողային կառույցին՝
Վենետիկի Հանրապետության կառավարության նստա

վայր ի երկու շքեղ ճակատները ստվերագծելով լույսի և
ստվերի խելացի երկխոսության մեջ, որպեսզի մեզ տա

փոխանցի վայրի ճշգրիտ ինքնությունը. մենք տեսնում

ենք սյունաշարերի հաջորդականությունը, մարմարե
դրվագազարդումները, գոթական կամարները, սրած այր

աշտարակները, որմնախորշերը, կոթողային կենտ
ր ո
նական պատշգամբը և զարդարանքների խայտանքը:

Վենետիկցի քարտաշների կողմից իստրիական քար ից

քանդակված խոյակների հիասքանչ շարքերը, վենե
տիկյան պատմությանը հարազատ թեմաների (Արդա-

րություն, Իմաստություն, Լավ Կառավարում) այլաբանա
կան և հանրագիտական սինթեզը Կանալետոն շեշտա

chino d’oro cucito sul cappello – che da qui decla

mava a gran voce decreti legislativi e bandi. E poi,
nelle botteghe addossate alla Loggetta e accanto
ai pili bronzei capolavoro di Alessandro Leopardi,

le tende con i banchetti di curiosità. Il tutto anima
to dalla quotidianità della folla variopinta, i tanti
interpreti avvampati da luci fisse per reggere alla
distanza, disposti su piani paralleli e realizzati a

composizione ultimata con una precisa funzione
spaziale e cromatica. Consentendoci Canaletto
di coglierne personalità, abitudini – i vari inten

ti a orinare sulle colonne della Libreria – e ruolo

sociale: da cittadini e turisti in tabarro a mercanti
turcheschi inturbantati, dai magistrati e senatori

in toga e parrucca ai mendichi e ambulanti, dai
pittoreschi vagabondi con il cappello a falde alle

donne avvolte in quegli ampi scialli che, dal 1761,
saranno fabbricati a Venezia dall’armeno Giovanni
Zivaglio una volta ottenuta la licenza a fabbricare

"fazzoletti come si usano nelle Indie e portati an
che dalle donne dello Scià di Persia".

րաստական նկար նուրբ փորագրություններով վերարտադրված է կտավի վրա, որոնք դեռևս երևում են Գրա

դարանի վերին շարքի լուծման մեջ՝ հազիվ ստվերված
նկարազարդ, ազատորեն դրված գույնի շերտերով, բայց
ձևերը և դրանց արտահայտությունը դեպի լույսը դարձ-

նելու նրբանկատությամբ: Սա Կանալետտոյի աշխատաո
ճին բնորոշ կտավ է և օրինակ, թե ինչքան տարբեր կարող են լինել նրա գործերի մեկնաբանման մակարդակները, քանի որ հետաքրքիր է դիտարկել, թե ինչպես է

առաջին հայացքից միայն ֆոն թվացող պատկերը հեշ
տությամբ ենթարկվում զուտ դիդակտիկ վերլուծության:
Նույնիսկ, եթե հաշվի առնենք հեռվում գտնվող գլխավոր հերոսին՝ վերլուծական ընթերցանության համբերա
տարություն ունեցողների համար: Եվ ահա մարդկանց

խմբերը նվազում են Բազիլիկի անկյունում այնպես, որ

շրջապատում են Պիետրա դել Բանդոն՝ այդ կարմիր
պորֆ իրե գլանաձև քար – սյունը, որ որպես հիմք էր ծա
ռայում գլխարկին կարված վենետիկյան ոսկեդրամի

շնորհիվ այն ժամանակ հեշտությամբ ճանաչելի «կոման
դադորի» համար, ով այստեղից հանդիսավոր կերպ ով
արտասանում էր օրենսդրական հրամաններն ու ծա-

նուցումները: Հաջորդիվ՝ Լոջետտային կից խանութնե

դրում է անկյունում Ադամի և Եվայի հայտնի խմբով: Հրա

Altro l’effetto suscitato da Marieschi, che racchiu

րում և Ալեսանդրո Լեոպարդիի գլուխգոր
ծ ոց բրոնզե

դասական պատվածքն է, որ զետեղված է ամբողջական

nell’inquadratura per eccellenza: i prospetti delle

խրախճանքներով: Ամեն ինչ կենդանություն է ստանում

պարակի հակառակ կողմում Սանսովինոյի գրադարանի

լույսի ներքո և մեր հայացքին առաջարկում է ճշգ րիտ հե

de il fascino della più famosa piazza del mondo

սյուների կողքին, վրաններն են՝ հետաքրքրասիրության

Procuratie Vecchie e Nuove che scivolano verso la

գունագեղ բազմության առօրյայից, բազմաթիվ կերպ ար

basilica, a est1. È la splendida scenografia di un gi
gantesco teatro all’aperto o “un salone cui soltan
to il cielo poteva fare da soffitto”, come esclamò
Napoleone. E proprio il cielo domina la regia della
tela: cilestrino e perlaceo, pervaso da un vapore
leggero e cosparso di nuvole vaghe, a batuffoli
bambagiosi, ottenute con rapidi e materici colpi di
ampio pennello cui fa da controcanto la dramma
ticità dell’ombra che cala dalle Procuratie vecchie
coinvolgendo obliqua la Piazzetta dei leoni. In una
luce che ci consente di leggere il dettaglio del pro
spetto della Basilica di San Marco con, nell’ordine
superiore della facciata, i quattro cavalli giunti da
Costantinopoli nel 1204. Esempio tra i più tipici di
‘spolia’, nel loro essere bottino di guerra della cro
ciata e memoria dell’acribia con cui Marieschi arri
va a stagliare, monumentali sul cielo, i Mori dell’O
rologio inserendo pure, dietro al campanile, uno
scorcio della Porta della Carta e del paramento di
Palazzo Ducale. Quella Porta che invece celerà nel
la celeberrima acquaforte n. 2 della sua raccolta
Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum
Prospectus 2 e che, se è accomunata al dipinto dal
forte contrasto chiaroscurale, si svincola da esso per
la gestione dei numerosi e macchiettistici gruppi
di figurette. Nella nostra tela più rarefatti, suddi
visi per gruppi omogenei, animando la piazza con
crocicchi di gentiluomini e sparute dame di mondo
in grand panier: deliziose macchiette ascrivibili al
pennello di Francesco Simonini3 poiché Marieschi,
sempre legato alla sua formazione da scenografo

1. Ralph Toledano, Michele Marieschi. L’opera completa,
Milano 1988, p. 65, n. V. 3.4; Federico Montecuccoli degli
Erri, Filippo Pedrocco, Michele Marieschi. La vita, l’ambien
te, l’opera, Milano 1999, p. 301.
2. Piazza san Marco verso la Basilica, acquaforte, 288x444
mm, 1738 circa, primo stato, sul margine inferiore l’iscrizio
ne "Forum maius D: Marci aliter prospectum cum eisudem
Basilica in extrema parte, nec non cum aedibus D: Marci
Procuratorum ad dexteram, vulgo novis et alteris, vulgo
veteribus ad laevam" e, in basso a destra "Mich.l Marieschi
del.t et inci.t".
3. Federico Montecuccoli degli Erri, Filippo Pedrocco,
Michele Marieschi. La vita, l’ambiente, l’opera, Milano 1999,
p. 301.

ները՝ հեռավորության վրա տեսանելի լինելու համար

լուսավորված անփոփոխ լույսերով, տեղադրված են զու
գահեռ հարթակների վրա և իրականացված են ավար

տուն հորինվածքով տարածական և գունային հստակ

գործառույթով: Կանալետոն մեզ թույլ է տալիս հասկա
նալ նրանց անհատականությունները, սովորույթները,

Գրադարանի սյուների վրա միզելու տարատեսակ մտադրությունները և սոցիալական դերը. վերարկուով քաղա

քացիներից և զբոսաշրջիկներից մինչև գլխներին փաթթո
ց ով թուրք վաճառականներ, պատմուճանով և կեղ

ծամով դատավորներից ու սենատորներից մինչև մու
րաց
կ աններ և փողոցային առևտրականներ, եզրավոր

գլխարկով գեղատեսիլ թափառաշրջիկներից մինչև կա-

նայք, որ փաթաթված են այն լայն շալերով, որոնք 1761
թվականից ի վեր Վենետիկում արտադրվելու էին հայազ-

գի Ջովանի Ձիվալոն, երբ վերջինս ստացավ թույլտվութ
յուն արտադրելու «շալեր, որպիսիք օգտագործում են
Հնդկաստանում ու նաև կրում են Պարսից Շահի կանայք»:

Այլ է Մարիեսկիի առաջադրած էֆեկտը, որն աշխարհի
ամենահայտնի հրապարակի սքանչելիությունը տեղադրել է գերազանց շրջանակի մեջ. Հին և Նոր Դատարան

ների՝ դեպի արևել յան կողմում գտնվող Բազիլիկը սա
հող տեսարանները : ճակատներով, որ սահում են դեպի
1

Բազիլիկ՝ արևելք: Սա հսկայական բացօթյա թատրոնի

հոյակապ տեսարան է կամ էլ՝ «դահլիճ, որի համար միայն
երկինքը կարող էր առաստաղ լինել», ինչպես ձայնել է
Նապոլեոնը: Եվ հենց թույլ երկնագույն և մարգարտյա
երկինքն է, որ գերիշխում է կտավի բեմադրության վրա՝

ողողված թեթև գոլորշով ու ծածկված բամբակի կույտ ե
րի նման տարտամ ամպերով՝ ստացված վրձնի արագ

և լայն հարվածներով, որին հակադարձում է ստվերի
եղե
ր ականությունը, որ իջնում է Հին դատարանի շեն
քից՝ շեղակի ներառելով առյուծների պիացետտան: Այս

ամենն իրականացված է այնպիսի լույսի ներքո, որ մեզ
թույլ է տալիս կարդալ Սան Մարկոյի Բազիլիկի ճակ ա-

տի մանրամասները, որի վերևի շարքում Կոստանդ
նուպոլսից 1204 թվականին այստեղ հասած չորս ձիերն
են: «Սպոլիայի»՝ որպես խաչակրաց արշավանքների

teatrale e interessato precipuamente alla resa at
mosferica e paesistica, affidava l’esecuzione delle
figure ad altri maestri. Oltre al citato Simonini, i
grandi artisti del suo tempo: Giambattista Tiepolo,
Antonio Guardi, Gaspare Diziani, Francesco
Fontebasso, Giambattista Cignaroli, Francesco
Zugno e pure il paesaggista Giuseppe Zais hanno
certamente collaborato al successo delle tele di
Marieschi presso il grande pubblico internazio
nale. Nella nostra opera le figurette avendo un
ruolo centrale: porre in risalto, con il loro movi
mento, il leggero disegno geometrico che muta
radicalmente il nuovo aspetto della Piazza. La pa
vimentazione a mattoni a spina di pesce, sua ca
ratteristica dal 1267, nel 1723 è sostituita con un
lastricato a masegni durante il dogado di Alvise
III Sebastiano Mocenigo. E a ingentilirla sono i fa
scioni laterali in marmo bianco di trachite euganea
cavata dalla Rocca di Monselice posti in opera su
disegno di Andrea Tirali. Un dettaglio subito colto
da Marieschi ma anche da Bellotto che, nella sua
tela, volge le spalle alla Basilica e inquadra e dilata
in ampiezza la piazza, cercando di suscitare lo stu
pore di una vastità limitata sul fondo dalla perdu
ta chiesa di San Giminiano, nella tradizione fatta
costruire dall’esarca bizantino di Ravenna, l’arme
no Nerses1. Un’invenzione e un taglio prospettico
del tutto originali per un artista al tempo poco più
che diciottenne e plausibilmente da poco accredi
tatosi nei registri della fraglia dei pittori veneziani
(1738). Principiando dagli ‘ammaestramenti’ dello
zio, il nipote vira verso una lettura quasi crepu
scolare, d’intonazioni fredde, in una tela sintoma
tica della differente sensibilità tra i due maestri.
Bellotto definisce un telaio prospettico in cui l’om
bra portata delle Procuratie Nuove diviene prota
gonista della dialettica chiaroscurale della scena,
creando una semioscurità quasi trasparente entro

ավարի և այդ մոլեգնության հիշողության ամենացայ

տուն օրինակներից են Ժամացույցի աշտարակի մավ
րերը, որոնցով պետք է առանձնանար Մրիեսկին՝ զան-

գակատան ետևում ներառելով նաև Կարտա դելլա
1. Ralph Toledano, Michele Marieschi. L’opera completa, Միլան,
1988 թ., էջ 65, n. V. 3.4: Federico Montecuccoli degli Erri, Filippo
Pedrocco, Michele Marieschi. La vita, l’ambiente, l’opera, Միլան,
1999 թ., էջ 301.

1. Con Bellotto che restituisce la facciata così come fu rivi
sta da Sansovino, che sceglierà di esservi sepolto. La chiesa
fu demolita intorno al 1807 per far posto allo scalone d’o
nore e alla sala da ballo della reggia di Eugenio de Beau
harnais, principe di Venezia e viceré d’Italia, in quelle che
passeranno alla storia come le Procuratie Nuovissime o Ala
Napoleonica, innalzate dal 1810 dall’architetto neoclassi
co Giuseppe Soli.

Պորտայի (Թղթե Դուռ) որոշակի նշույլներով և Դուքս ե
րի պալատի զարդարանքով գծանկարային մեկնաբա

նություններ: Դա այն դուռն է, որը, սակայն, կթաքնվի

նրա «Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum
Prospectus1» հավաքածուում երկրորդ համարի տակ

նշված հայտնի օֆորտում, և որը լուսաստվերային ուժեղ
հակադրությամբ նկարին միանալու դեպքում կազատվի

դրանից՝ բազմաթիվ ծաղրանկարային կերպար
ն երի

խմբերը կառավարելու համար: Մեր ավելի նոսր կտավում միատարր խմբերի բաժանված շատ ավելի նրբություններ կան, որոնք կենդանացնում են հրապարակը:

Պարոնների փոքր զրուցող խմբեր և այս ու այն կողմ
ցրված ուռուցիկ շրջազգեստներով աշխարհիկ կանայք՝

զվարճալի կերպարներ, որոնք վերագրվում են Ֆրան
չեսկ ո Սիմոնինիի2 վրձնին, քանզի Մարիեսկին՝ միշտ

կապված իր թատերական բեմանկարչական կրթությա
նը և գլխավորապես հետաքրքրված մթնոլորտային ու

լանդշաֆտային պատկերմամբ, կերպարների կատարու
մը վստահում էր այլ վարպետների: Բացի վերևում նշված
Սիմոնինիից, ժամանակի մեծ արտիստներ Ջամբա-

տիստա Տիոպոլոն, Անտոնիո Գվարդին, Գասպարե Դի
ցիանին, Ֆրանչեսկո Ֆոնտաբասսոն, Ջամբատիստա

Չինյարոլին, Ֆրանչեսկո Ձունյոն և անգամ բնանկարիչ
Ջուզեպե Ձաիսն, անշուշտ, ներդրում են ունեցել միջազ

գային լայն հանրության շրջանում Մարիեսկիի կտավնե
րի հաջողության գործում: Մեր կտավում կերպարներն

ունեն կենտրոնական դեր. իրենց շարժումով շեշտադրում են երկրաչափական թեթև գծագիրը, որն արմա
տապես փոխում է Հրապարակի նոր տեսքը:

1267-ին բնորոշ ձկան փշի ձևով աղ յուսե սալարկը

1723-ին՝ Ալվիզե III Սեբաստիանո Մոչենիգո դոժի օրոք,
փոխարինվում է «մազենյո» անվամբ հայտնի տրախ ի-

տե ուղղանկյուն սալահատակով: Դրանց ավելի են նրբաց
նում Մոնսելիչեի ամրոցից բերված և Անդրեա Տիրալիի

նախագծով տեղադրված սպիտակ էվգանյան տրախիտե

1. «Պիացցա Սան Մարկոն՝ Բազիլիկայի ուղղությամբ», փորա
գրություն, 288x444 մմ, մոտավորապես՝ 1738 թ., առաջին պլանում՝ ստորին լուսանցքում, առկա է հետևյալ լատիներեն
արձանագրությունը. "Forum maius D: Marci aliter prospectum
cum eisudem Basilica in extrema parte, nec non cum aedibus D:
Marci Procuratorum ad dexteram, vulgo novis et alteris, vulgo
veteribus ad laevam" e, in basso a destra "Mich.l Marieschi del.t et
inci.t":
2. Federico Montecuccoli degli Erri, Filippo Pedrocco, Michele
Marieschi. La vita, l’ambiente, l’opera, Միլան, 1999 թ., էջ 301:

la quale si agitano macchiette quasi fosforescenti
in sensibile contrasto con la vitrea trasparenza del
colore. Rispetto a Canaletto la ricerca è indirizzata
verso una luminosità meno diffusa, più contrasta
ta e di altra consistenza materica. Tanto da essere
vertiginoso il contrasto con le Procuratie Vecchie,
esaltate nell’imponenza dei loro 152 metri, con le
50 arcate di portico e 100 finestre che ci appaiono
in tutta la loro grandiosità. Restituendoci un’arte
fatta di quella minuta attenzione tanto utile anche
alla datazione della tela, avendosi un termine post
quem e un termine ante quem: il 1734 del comple
tamento dei lavori di rifacimento della pavimenta
zione e il 1742 dell’inaugurazione della cancellata
di Antonio Gai per la Loggetta, che Bellotto non
trascrive. In quella che resta un’immagine rassicu
rante di una piazza poi stravolta dall’interpretazio
ne datane da Francesco Guardi. Che suggerisce in
scorcio il cuore religioso di Venezia, la Basilica, re
stituendo la suggestione di una facciata resa quale
un immenso polittico a prospettare sulla piazza:
i profondi archi d’entrata, le colonne, le sculture,
gli archi, i pinnacoli e la balconata con la balau
stra appaiono tutti elementi di un magnifico dise
gno. Cogliamo la suggestione degli episodi della
vita di Cristo e di san Marco narrati nei mosaici di
vetro dorato; e poi le sculture, le statue di santi e
angeli e le lastre di marmi preziosi. L’attenzione
di Guardi è poi rivolta alla Torre dell’Orologio e
al suo Leone di san Marco, con accanto la statua
del doge Agostino Barbarigo; alle statue dei ‘Do
Mori’ che con i rintocchi delle mazze sulla campa
na scandiscono le ore; l’orologio in oro e smalto
blu con ore, giorno, fasi lunari e zodiaco. E poi l’ar
cone sulle Mercerie, quella calle ricca di botteghe
che dalla piazza porta a Rialto, cuore commerciale
della città, costeggiando le aree di insediamen
to armene. Nella tela Zani c’è tutta la passione di
Guardi nel trattare un soggetto che sarà divulgato
ad acquaforte dal bellunese Antonio Sandi1 capa
ce di restituirne la pittura sfrangiata e di tocco e la
sensibilità atmosferica riverberata nelle figure che
animano la piazza.

1. Antonio Sandi, Prospectus Horolgij: et Basiliae Divi Marci
Partem, acquaforte, 325x445 mm.

մարմարից երիզակապերը: Մանրամասնություն, որն անմիջապես յուրացրել է Մարիեսկին, իսկ հետո նաև Բելո-

տոն, ով իր կտավում մեջքով շրջվում է դեպի Բազիլիկը

և շրջանակի մեջ առնում ու ընդլայնում է հրապարակը՝
փորձելով զարմանք արթնացնել կորսված Սան Ջեմինիանո եկեղեցու խորքում տարածության սահմանափա

կությունից, որն, ըստ ավանդության, կառուցվել է Ռավեն
նայի բյուզանդացի եքսարքոսի՝ հայազգի Ներսեսի1 կող

մից: Միանգամայն ինքնատիպ գյուտ և հեռանկարային

մշակում համարյա տասնութամյա նկարչի համար, որը
շատ կարճ ժամանակ էր, ինչ հավաստագրվել էր վենե-

տիկյան նկարիչների համքարության գրանցամատյաններում (1738 թ.): Ուսումնառությունը սկսելով մորեղբոր

մոտ՝ երկու վարպետների միջև տարբեր զգայունության
ախտանշանային կտավում զարմիկն իր ուղղությունը

փոխում է դեպի համարյա սառը երանգներով մթնշա
ղային մեկնաբանություն: Բելոտոն սահմանում է հեռա-

նկարային շրջանակ, որում Նոր դատարանի ստվերը
դառնում է տեսարանի լուսաստվերային տրամախոսութ

յան գլխավոր հերոս՝ ստեղծելով գրեթե թափանցիկ կի-

սամութ, որի մեջ շարժվում են գույնի ապակե թափան
ցիկության հետ զգայուն հակասության մեջ գտնվող

գրեթե ֆոսֆորափայլ ծաղրապատկերները: Կանալե
տոյի համեմատությամբ, ուսումնասիրությունն այստեղ

ուղղված է ավելի քիչ ցրված, ավելի հակադրվող և այլ
արտահայտչական նյութի կազմության լուսավորությա

նը: Այդ հակադրությունը Հին դատարանի հետ այնքան
մեծ է, որ գլխապտույտ է առաջացնում իր 152 մետր

բարձրությամբ, սյունազարդ սրահի 50 կամարներով և
100 պատուհաններով, որոնք մեր առջև հառնում են
իրենց ող ջ վեհությամբ: Նա մեզ է վերադարձնում այդ

այսրոպեական ուշադրությամբ ստեղծված արվեստը,
որը նաև օգտակար է կտավի թվագրության տեսանկ
յունից՝ կրելով «post» (դրանից առաջ) և «ante quem»

(դրանից հետո) ժամկետներ: 1734 թվականին սալահա
տակի վերանորոգման աշխատանքներից և 1742-ին Անտոնիո Գայի կողմից Լոջետտայի դարպասի բացու

մից հետո Բելոտոն չի վերարտադրում այն: Ինչ վերաբե-

1. Բելոտոն ճակատն վերականգնում է Սանսովինոյի մշակման
նմանությամբ, ով ընտրելու էր թաղվել այնտեղ: Եկեղեցին
քանդվել է մոտ 1807 թ.-ին՝ Վենետիկի իշխան և Իտալիայի
փոխարքա Էժեն դե Բոհարնեյի արքունիքի պատվո սանդուղքի
և պարասրահի համար տեղ բացելու նպատակով, որոնք պատ
մության մեջ կանցնեն Նոր դատարան կամ Նապոլեոնյան
թև անվանմամբ՝ կառուցված նեոդասական ճարտարապետ
Ջուզեպպե Սոլիի կողմից՝ 1810 թ.-ին:

Quattro tele, quattro autori per una piazza e i suoi
monumenti, memoria e incarnazione del mito sto
rico della Serenissima, la Repubblica il cui buon
governo sarà esaltato da Petrarca “quale Città
unico albergo ai giorni nostri di libertà, di giusti
zia, di pace, unico rifugio dei buoni e solo porto
a cui, sbattute per ogni dove dalla tirannia e dalla
guerra, possono riparare a salvezza le navi degli
uomini che cercano di condurre tranquilla la vita.
Città ricca d’oro ma più di nominanza, potente di
forze ma più di virtù, sopra saldi marmi fondata
ma sopra più solide basi di civile concordia ferma
ed immobile e, meglio che dal mare ond’è cinta,
dalla prudente sapienza dè figli suoi munita e fat
ta sicura”1, in una lettura ancora confermata da
Luigi Einaudi. Sarà poi il tempo del turismo e de
gli immaginari fotografici – da Naya ad Alinari, da
Berengo Gardin a Roiter – e cinematografici – da
Visconti ad Antonioni, da Risi a Lean, da Comencini
e Fellini, da Lelouch ad Allen. Solo per citare alcuni
tra coloro capaci di cogliere le tante essenze di una
“ville contre nature” – è Chateaubriand nel 1833 –
che dopo una storia millenaria è stata dissacrata
sul piano storico, innestandola in una nuova vicen
da squisitamente sociologica, fatta di un consumo
sentimentale o semplicemente distruttivo.
E a restituirci il senso non di una ma di tante,
tantissime Venezia erano già stati Canaletto,
Bellotto, Marieschi e Guardi. Offrendoci l’ultimo
frammento di una memoria, e il principio di una
contemporaneità.
“[Venezia] giace ancora dinanzi ai nostri sguardi
come era nel periodo finale della sua decadenza:
un fantasma sulle sabbie del mare, così debole,
così silenziosa, così spoglia di tutto all’infuori della
sua bellezza, che qualche volta quando ammiria
mo il suo languido riflesso nella laguna, rimaniamo
incerti quale sia la città e quale l’ombra. Io vorrei
sforzarmi di tracciare le linee di questa immagine,
prima che scompaia per sempre e di raccogliere,
per quanto posso, il monito che si sprigiona da
1. Francesco Petrarca, Lettera a Pietro da Bologna, 10 ago
sto 1321, Epistole senili, IV-3, in Giuseppe Fracassetti, Lette
re senili di Francesco Petrarca. Volgarizzate e dichiarate con
note, II, Firenze 1870.

հետագայում փոփոխվում է Ֆրանչեսկո Գվարդիի մեկ

ogni onda che risuona come un rintocco funebre,
quando si frange contro le pietre di Venezia".1

մամբ առաջարկում է Վենետիկի կրոնական սիրտը՝ Բա

SCHEDE TECNICHE

րում է հրապարակի վստահելի պատկերին, ապա այն
նաբանությամբ:

Վերջինս

գծանկարային

ներկայաց-

զիլիկը՝ վերականգնելով ճակատի՝ որպես հրապարակի

վրա ի ցույց դրված մի հսկայական պոլիպտիխի գաղափարը. մուտքի խորը կամարները, սյուները, քանդակ
ները, կամարները, բրգաձև գագաթները և բազրիքով

պատշգամբը երևան են գալիս որպես հոյակապ գծա
նկարի տարրեր: Տեսնում ենք Քրիստոսի և սուրբ Մարկո

սի կյանքի ուշագրավ դրվագները, որոնք պատմվում են
ոսկեզօծ ապակու խճանկարներում, հետո՝ քանդակնե
րը, սրբերի և հրեշտակների արձաններն ու թանկարժեք

Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto (Venezia,

18 ottobre 1697 – 19 aprile 1768), La Piazzetta di Ve

nezia, 1735-1737, olio su tela, 60x114 cm (con cornice

77,5x130,5 cm), inventario 30

Provenienza: New York, collezione Weitzner; Roma,
collezione Roberto Tomasini; Ginevra, collezione

Carlo Ponti e Sophia Loren; dal 1997 collezione Paolo
Zani

մարմարե սալերը: Գվարդիի ուշադրությունն այնուհետև

Bernardo Bellotto (Bellotti) (Venezia 1722 – Varsavia

առյուծի վրա՝ Ագոստինո Բարբարիգո դոժի արձանով,

su tela, 28x46 cm (con cornice 44,5x62,5 cm), inven

ուղղվում է Ժամացույցի աշտարակի և Սան Մարկոյի

ինչպես նաև «Դո Մորիի» (երկու բրոնզե մարդկային
կերպարների) արձաններին, որոնք մեծ մուրճի ընդհատ
զարկերով ցույց են տալիս ժամը: Ժամացույց՝ ոսկե և կա

պույտ էմալից ժամերով, օրերով, լուսնային փուլերով և

1780), Piazza San Marco dalla Basilica, 1740 circa, olio
tario 140

Provenienza: Bruxelles, collezione privata; Montecar
lo, Maison d’Art; dal 2003 collezione Paolo Zani

կենդանակերի նշաններով: Հաջորդիվ Մերչերիեի՝ այդ

Michele Marieschi (Venezia, 1 dicembre 1710 – 18

րակից տանում է Ռիալտո՝ քաղաքի առևտրի կենտրոնը

Marco verso la Basilica, 1736-1737, olio su tela, 56x85

Ձանիի հավաքածուի այս կտավում առկա է թեմայի վրա

Provenienza: Londra, collezione Michael Milburn-Fo

խանութներով հարուստ փողոցի կամարն է, որ հրապա

gennaio 1744), Veduta di Venezia con Piazza San

սահմանակցելով հայկական բնակելի տարածքներին:

cm (con cornice 68,5x97,5 cm), inventario 186

աշխատելու Գվարդիի ող ջ կիրքը, որը պետք է բացա
հայտվեր բելունացի Անտոնիո Սանդիի1 օֆորտի վրա՝

ունակ վերականգնելու դրա անեզրագծային և հպման
տեխնիկան ու կերպարների մեջ ցոլացող մթնոլորտային

զգայունությունը, որ կենդանություն են հաղորդում հրա
պարակին:

Չորս կտավ և չորս հեղինակներ՝ մեկ հրապարակի և դրա

հուշարձանների համար: Վենետիկի Հանրապետության

պատմական առասպելի հիշողություն և մարմնավո

րում: Հանրապետություն, որի լավ կառավարումը գովա
բանվելու էր Պետրարկայի կողմից՝ հաստատված Լուի

ջի Էյնաուդիի մեկնությամբ. «Այդ քաղաքը մեր օրերում
ազատության, արդարության, խաղաղության միակ իջևա-

ster Esq.; Londra, Sotheby’s, asta 6 dicembre 1972,
lotto 9, aggiudicato per 28.000 sterline; Londra, col
lezione Richard Green; Londra, Sotheby’s, asta 5 lu
glio 1989, lotto 2; Londra, collezione privata; Mona

co, collezione privata; dal 2004 collezione Paolo Zani
Francesco Guardi (Francesco Lazzaro Guardi (Vene
zia 1712 – 1793), La Torre dell’Orologio in Piazza San

Marco a Venezia, 1770–1775, olio su tela, 34,5x43,1
cm (con cornice 48,5x57,5 cm), inventario 139

Provenienza: New York, galleria Knoedler; collezio

ne Theodore Owen Johns; dal 2002 collezione Paolo
Zani

նը, բարության միակ ապաստանն ու եզակի նավահան-

գիստն է, որտեղ կարող են նորոգել և փրկել բռնակա
լությունից և պատերազմից ամենուր զարնված նավերն

այն մարդկանց, ովքեր փորձում են խաղաղ կյանք վա

GIOVANNI CARLO FEDERICO VILLA

Curatore artistico della mostra e storico dell’arte

րել: Քաղաք, որ հարուստ է ոսկով (բայց ավելի շատ՝ իր

1. Անտոնիո Սանդի, Prospectus Horolgij: et Basiliae Divi Marci
Partem, փորագրություն, 325x445 մմ:

1. John Ruskin, The Stones of Venice, London 1851.

հռչակով), հզոր ուժով (բայց ավելի շատ՝ ամուր մար
մարի նման իր արժանապատվությամբ), կանգնած է

քաղաք ացիական ներդաշնակության ամուր հիմքե-

րի վրա, կայուն է ու անփոփոխ, և ավելի լավն է այն
ծովից, որով շրջապատված է, պաշտպանված և ան-

վտանգ է՝ շնորհիվ իր որդիների խոհեմ իմաստութ
յան1»:

Հաջորդիվ գալու էր զբոսաշրջության և լուսանկար
չակ ան պատկերների ժամանակաշրջանը՝ Նայայից

մինչև Ալինարի, Բերենգո Գարդինից մինչև Ռոյթեր,
իսկ հե
տ ո նաև կենոմատոգրաֆիայի ժամանակաշրջ անը՝ Վիսկ ոնտ իից մինչև Անտոնիոնի, Ռիզիից
մինչև Լին, Կոմեն
չ ինիից մինչև Ֆելինի, Լելուշից

մինչև Ալեն: Պարզապես նշելու համար նրանցից մի

քանիսին, ովքեր կարողացան հասկանալ «քաղաքն

ընդդեմ բնության» երևույթի բազմաթիվ էություննե
րը (Շատոբրիանը՝ 1833 թ.-ին), որ հազարամյա պատ-

մությունից հետո պղծվել են՝ պատմակ ան տեսանկյու

նից ներքաշվելով մի նոր՝ բացառապես սոցոլոգիա
կան պատմության մեջ՝ կազմված զգացական կամ
պարզապես կործանարար սպառումից:

Եվ արդեն եղել էին Կանալետոն, Բելոտտոն, Մարի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ջովանի Անտոնիո Կանալ՝ «Կանալետտո» կեղծա

նվամբ (Վենետիկ, 18 հոկտեմբերի 1697 – 19 ապրիլի
1768), Վենետիկի Պիացետան, 1735–1737 թթ., կտավ

և յուղաներկ, 60x114 սմ (շրջանակով՝ 77,5x130,5 սմ),
գույքագրման համար՝ 30:

Ծագումը՝ Նյու Յորք, Վայցներ հավաքածու: Հռոմ, Ռո

բերտո Տոմազինիի հավաքածու: Ժնև, Սոֆի Լորենի և
Կարլո Պոնտիի հավաքածու: 1997 թվականից՝ Պաոլո
Ձան իի հավաքածու:

Բերնարդո Բելոտո (Բելոտի) (Վենետիկ, 1722 – Վար
շա
վ ա, 1780), Սան Մարկոյի հրապարակը՝ Բազիլի

կից, մոտավորապես 1740 թ., կտավ և յուղաներկ,

28x46 սմ (շրջան ակով՝ 44,5x62,5 սմ), գույքագրման
համար՝ 140:

Ծագումը՝ Բրյուսել, մասնավոր հավաքածու: Մոնտե

Կառլո, Արվեստի տուն: 2003 թ.-ից՝ Պաոլո Ձանիի հավաք ածու:

Միկելե Մարիեսկի (Վենետիկ, 1 դեկտեմբերի 1710 –
18 հունվարի 1744), Սան Մարկոյի հրապարակից

եսկին ու Գվարդին, որպեսզի մեզ վերադարձնեին

դե
պ ի Բա
զ իլիկը բացվող վենետիկյան տեսարան,

նետիկների՝ մեզ հրամցնելով հիշողության մի վերջին

նակով՝ 68,5x97,5 սմ), գույքագրման համար՝ 186:

իմաստը ոչ թե մեկ, այլ շատ, չափազանց շատ Վե

1736–1737 թթ., կտավ և յուղաներկ, 56x85 սմ (շրջա

կտոր և ժամանակակցության սկզբունքը:

Ծագումը՝ Լոնդոն, Մայքլ Միլբըրն-Ֆոսթերի հավա

«[Վենետիկը] դեռևս տարածվում է մեր աչքի առջև,

քածու: Լոնդոն, «Սոթբիս» աճուրդ, 6 դեկտեմբերի

նակահատվ ածում: Ուրվական՝ ծովի ավազներ վրա՝

գով: Լոնդոն, Ռիչարդ Գրինի հավաքածու: Լոնդոն,

ինչից, բացի իր գեղեցկությունից: Երբեմն, երբ մենք

մասնավոր հավաքած ու: Մոնակո, մասնավոր հավա

ցում, հայտնվում ենք անորոշության գրկում, թե որն է

Ֆրանչեսկո Գվարդի (Ֆրանչեսկո Լացարո Գվարդի

ինչ
պ ես դա եղել է նրա անկման վերջին ժամա

1972 թ., լոտ 9, վաճառվել է 28.000 ֆունտ ստերլին

այնքան թույլ, այնքան լուռ, այնքան զուրկ ամեն

«Սոթբիս» աճուրդ, 5 հուլիսի 1989 թ., լոտ 2: Լոնդոն,

հիանում ենք նրա թույլ ար
տ ացոլմամբ ծովածո

քածու: 2004 թ.-ից՝ Պաոլո Ձանիի հավաքածու:

քաղաքը և որը ստվերը: Ես կուզեի ջանք գործադրել՝
հետևելու այս պատկերի ուրվագծե
ր ին՝ նախքան
դրանց մեկընդմիշտ անհետանալը, և հնարավորինս

ականջալուր լինել այն զգուշացմանը, որ գալիս է

թաղման ընդհատ ղողանջի պես շառաչող և Վենե
տիկի քարերին բախվելով փշրվող յուրաքանչ յուր
ալիքի հետ »:
2

1. Giuseppe Fracassetti, Lettere senili di Francesco Petrarca.
Volgarizzate e dichiarate con note, II, Ֆլորենցիա, 1870թ.,
Francesco Petrarca, Lettera a Pietro da Bologna, 10 agosto 1321,
Epistole senili, IV-3
2. John Ruskin, The Stones of Venice, Լոնդոն, 1851 թ.:

(Վենետիկ, 1712–1793 թթ.), Վենետիկի Սան Մարկոյի
հրապարակի Ժամացույցի աշտարակը, 1770–1775 թթ.,
կտավ

և

յուղաներկ,

34,5x43,1

սմ

(շրջանակով՝

48,5x57,5 սմ), գույքագրման համար՝ 139:

Ծագումը՝ Նյու Յորք, Knoedler պատկերասրահ: Թեո
դոր Օուեն Ջոնսի հավաքածու: 2002 թ.-ից՝ Պաոլո
Ձանիի հավաքածու:

ՋՈՎԱՆՆԻ ԿԱՌԼՈ ՖԵԴԵՐԻԿՈ ՎԻԼԼԱ
Ցուցահանդեսի գեղարվեստական

համադրող և արվեստի պատմաբան

հասկացություններ և այլն՝ այս ամենը դարձավ այլ լեզուների անբաժանելի մասը։ Միևնույն ժամանակ, իտալե-

ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԼԵԶՎԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
L’IDENTITÀ ATTRAVERSO LA LINGUA

րենը ընկալվեց որպես մի մելոդիկ, ջերմ և զգացմուն
քային սիրո լեզու՝ առ կյանքը, հայրենիքը, արվեստը, սի

րելիները։ Լեզու, որը ցանկանում են սովորել հազարա-

վոր մարդիկ ամբող ջ աշխարհում։ Արդյունքում՝ այսօր

շուրջ 63 միլիոն մարդու համար իտալերենը՝ մայրենի
լեզու է, և մոտավորապես նույնքան մարդ սովորում է
իտալերենը որպես օտար լեզու։ Եվ ամեն տարի՝ հոկ

ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ

LA LINGUA COME MAPPA
STRADALE DI CULTURA

Հայտնի է, որ ի տարբերություն էթնիկ (այսպես

È noto come, a differenza della cultura et
nica, che è non scritta, la cultura nazionale
si basi sulla cultura scritta. L’interazione tra
lingua e cultura avviene su due livelli: nella
riflessione della cultura sulla lingua, e nell’e
spressione della cultura attraverso la lingua.
Di conseguenza, la lingua determina la visio
ne del mondo di chi la parla. Ed è qui che la
conoscenza dell’italiano diviene di particola
re importanza.

կոչվ ած «չգրված») մշակույթի, ազգայինը կառուց

ված է գրավոր մշակույթի հիմքի վրա։ Լեզվի և մշա
կույթի փոխգործակցությունը արտահայտվում է

երկու աս
պ եկտներում. մշակույթ, որը արտացոլ
ված է լեզվի մեջ և մշակույթ, որը նկարագրվում է

լեզվի օգն ությամբ, այլ կերպ ասած՝ մշակութային
փաստերի փոխանցում։ Արդյունքում՝ կրողի հա

մար լեզուն սահմ անում է աշխարհի տեսլականը։
Եվ այստեղ հատուկ նշանակություն ունի իտալե
րենի իմացությ ունը։

Երբ 1889 թվականին Իտալիայում՝ իտալական
մշա
կ ույթը և լեզուն Իտալիայում և արտերկրում

տարածելու նպատակով ստեղծվեց մի կազմակեր-

պութ
յ ուն, Նա առաջին գրողն էր, ով գրել է մի

լեզվով, որը կարելի է վերջնականորեն բնութագրել
որպես իտալերեն, և այդ փորձարարական լեզվով,
որը մինչ օրս էլ մեծապես պարտական է նրան,

գրել է «Կատակերգությունը», որը հետագա
յ ում
«Աստվածային» է կոչվել։ 1300-ականներից ի վեր

իտալեր են ը շաղկապվեց մշակույթի հետ, վերած

վելով արվեստ ի, երաժշտության, գրականության,

կերպ
ա ր
վ ես
տի լեզվի։ Թեև այլ լեզուների պես,
դրա հիմք ում՝ ժողովրդական լատիներենն էր, սա
կայն կարճ ժամանակում իտալերենը կարողացավ

հիմնավորվել շատ լեզուներում։ Ուտեստներ, սուրճի
տես ակ անի, երաժշտական տերմինաբանություն,
բժշկության, ֆիզիկայի ոլորտներին վերաբերվող

Quando nel 1889 venne fondata in Italia
un’organizzazione avente come scopo la dif
fusione della lingua e della cultura italiana
in Italia e all'estero, questa venne dedicata a
"Dante Alighieri". L'Alighieri fu il primo lette
rato a scrivere in una lingua che si può defini
re compiutamente italiana e in questa lingua
di sperimentazione, che a lui deve ancora
oggi moltissimo, compose la "Commedia",
poi definita "Divini" A partire dal XIV secolo,
l’italiano si è fuso con la cultura italiana, di
ventando una lingua privilegiata per l’arte, la
musica, la letteratura e le arti figurative. Seb
bene alla base dell’italiano, come per le altre
lingue romanze, ci sia il latino volgare, le pa
role italiane si sono affermate anche in mol
te altre lingue. Parole italiane per la cucina,
il caffè, la fisica la musica e la medicina sono

տեմբերին աշխարհը իտալերենին նվիրում է մի ամբող ջ
շաբաթ, որին տարիներ շարունակ անմասն չի մնում

նաև Հայաստանը. միջոցառումներին ներգրավվում են
դպրոցները, բուհերը, թատրոնները, կազմակերպվում
են ցուցահանդեսներ և համերգներ։

«Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի երևանյան կոմիտեն

Հայաստանում հիմնադրվեց 2018 թվականին, ինչը՝ երկու

ժողովուրդների սերտ հարաբերությունների պարագա
յում, արդեն վաղուց հասունացած անհրաժեշտություն էր։

Կազմակերպության շուրջ միավորվեցին նրանք, ովքեր
ուսումնասիրել էին իտալերենը համալսարանական կամ
այլ շրջանակներում, նրանք, ովքեր ցանկացան իտալե-

րեն ով հաղորդակցվել աշխարհի ամենահզոր մշակույթ

ներից մեկի հետ, ծանոթանալ այդ լեզվով ստեղծված
հարուստ գրականությանը, ստանալ բարձրագույն կր

թութ
յ ուն իտալական բուհերում և պարզապես հպվել
իտալական կենցաղին։

Կային նաև այսպես կոչված «խառը» ընտանիքներ ներ

կայացնող անձինք, և վերջապես, այն իտալացիները,

որոնք աշխատանքի բերումով գտնվում էին Հայաստա

նում։ Ոմանք հետաքրքրված էին երաժշտությամբ, մյուս
ները՝ արվեստով, հիմնականում՝ իտալերենով, բոլորը՝
իտալական խոհանոցով։

Իսկ լեզվի իմացության PLIDA սերտիֆիկատը ձեռք բերե
լու հնարավորությունը երաշխավորեց անհատների շար-

ժունակությունը, ցանկացողներին հնարավորություն տվեց
ավելի ակտիվ ինտեգրվել իտալական կրթական և մաս

նագիտական դաշտում։ Կազմակերպությունը ունի պատ-

վավոր անդամներ Իտալիայում, իսկ «Դանթե Ալիգ իերի»

ասոցիացիայի պատվավոր նախագահը՝ Հայաստանում

infatti parte integrante di altre lingue. Allo stesso
tempo, l’italiano è percepito come una lingua me
lodiosa, calda ed emotiva, la lingua dell’amore per
la vita, la Patria, l’arte e le persone care, una lingua
che migliaia di persone in tutto il mondo voglio
no imparare. Grazie a ciò, oggigiorno l’italiano è
la lingua madre per circa 63 milioni di persone, e
circa altrettante la studiano come seconda lingua.
Inoltre ogni anno ad ottobre un’intera settimana
viene dedicata alla promozione dell’italiano nel
resto del mondo, Armenia compresa, coinvolgen
do le scuole, le università e i teatri, anche con l’or
ganizzazione di mostre e concerti.
La fondazione del Comitato di Jerevan dell’Asso
ciazione "Dante Alighieri" risale al 2018, un atto
dovuto visto lo stretto legame tra l’Italia e l’Ar
menia. A riunirsi attorno all’organizzazione sono
state persone che avevano studiato l’italiano, o
all’università o in altri ambiti, persone che avevano
scelto di parlare nella lingua di una delle culture
più influenti al mondo, di conoscere la ricca let
teratura creata con la lingua italiana, con la quale
cercano di essere tradotti i capolavori della lette
ratura mondiale, studiare nelle università stranie
re oppure toccare la vita quotidiana italiana con
l’italiano.
Nel Comitato vi erano anche persone da famiglie
cosiddette "miste" e italiani che si trovavano in Ar
menia per motivi di lavoro. Alcuni si interessavano
di musica, altri d’arte, principalmente italiana, e
tutti si interessavano di cucina.
L’opportunità di ottenere il certificato di cono
scenza linguistica PLIDA ha garantito ulteriori ade
sioni, e gli interessati sono stati poi attivamente
integrati nel campo educativo e professionale ita
liano. Il Comitato ha membri onorari in Italia, men
tre il Presidente onorario della Società "Dante Ali
ghieri", l’Ambasciatore Straordinario e Plenipoten
ziario d’Italia in Armenia, Vincenzo Del Monaco,

Իտալիայի դեսպան Վինչենցո Դել Մոնակոն՝ Ասոցիաց ի
այի Հռոմի գրասենյակի հետ մեկտեղ, մեծապես նպաս
տում են կազմակերպության գործունեությանը։

«Իտալական աշխարհի» գաղափարը միավորեց տար
բեր տարիքային խմբերի, մասնագիտությունների, նա-

խաս իրությունների տեր մարդկանց, իսկ կոմիտեի երկու
տարվա գործունեությունը ներառեց զանազան մշակութային և հրատարակչական ծրագրեր. Դանթեական
գրադ արանի հիմնադրումը, «Իտալական ակումբի» հան

դիպումները և, անշուշտ, իտալերենի դասընթացները։
Եթե ընդհանուր առմամբ, իտալերեն ցանկանում են

սովորել շատերը, ապա հայերի պարագայում գոյություն
ունեն լրացուցիչ գործոններ։ Պատմականորեն հայերը

միշտ ուղևորվել են Եվրոպա՝ կրթություն ստանալու, գի

տելիքներ ձեռք բերելու, առևտուր անելու նպատակով և
հայտվել հենց Իտալիայում՝ հարաբերություններ հաս

տատելով տարբեր ոլորտներում։ Պատահական չէ, որ

հայերեն առաջին տպագիր գիրքը 1512 թվականին հրա-

տարակվել է ոչ թե Հայաստանում, այլ Վենետիկում։ Նույն

Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզին իր ամբող ջ հոգևոր
բովանդակությամբ հարյուրամյակներ շարունակ ապա
հովում էր թարգմանչական ավանդույթների զարգացու

մը։ Հենց Մխիթարյան միաբաններն են առաջինը հա
յերեն թարգմանել Դանթեի ստեղծագործությունները.
«Աստ
վ ածային կատակերգության» առաջին հայերեն
(գրաբ ար, 1866 թ.) թարգմանիչը Արսեն Բագրատուն ին է:
«Աստվածային կատակերգությունը» մեծ ազդեցություն

է ունեցել հայ գրականության վրա: Դանթեական թեմա

ներին դիմել են Միքայել Նալբանդյանը, Եղիշե Չարենցը,
Հովհաննես Շիրազը և ուրիշներ։ Նրանց միջոցով են հա

յերը շատ հաճախ ճանաչել Դանթեին։ Ի դեպ, Միքայել
Նալբանդյանը՝ ոգեշնչված Իտալիայի վերամիավորման

և ազատության համար Ջուզեպե Գարիբալդիի մղած

պայք արով, գրել է «Իտալացի աղ ջկա երգը», որն էլ կի
րառված է Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի
հիմքում։

Հանդիսանալով եվրոպական լեզուները տարածող կա

ռույցներից մեկը, «Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի երեվանյան կոմիտեն 2018 թվականին սիրով միացավ նաև

assieme alla Sede Centrale della Società "Dante
Alighieri" di Roma, contribuisce notevolmente alle
attività dell’organizzazione.
L’attrazione del "mondo italiano" ha unito persone
di diverse fasce d’età, professioni e gusti, mentre i
primi due anni di attività del Comitato hanno visto
l’organizzazione di programmi culturali e editoria
li, l’istituzione della Biblioteca "Dantesca", incon
tri del "Club Dante" e, ovviamente, corsi di lingua
italiana. Se in generale il desiderio di studiare l’i
taliano accomuna molte persone, nel caso degli
armeni si aggiungono altri fattori. Storicamente
gli armeni hanno sempre viaggiato in Europa per
ottenere un’istruzione, fare nuove esperienze e
commerci, stabilendo proprio in Italia relazioni du
rature. Non è un caso che il primo libro stampato
in armeno venne pubblicato nel 1512 non in Arme
nia, ma bensì a Venezia. L’isola di San Lazzaro a Ve
nezia, ricca di un grande patrimonio spirituale, ha
sviluppato attraverso i secoli una tradizione nella
traduzione. I primi a tradurre le opere di Dante in
armeno furono i monaci mekhitaristi, con la tradu
zione armena (in grabar) della "Divina Commedia"
di Arsen Bagratuni nel 1866.
La "Divina Commedia" ha avuto un grande impat
to sulla letteratura armena, tanto che Mikael Nal
bandyan, Yeghishe Charents, Hovhannes Shiraz
e altri si sono ispirati ai temi danteschi nelle loro
opere. Gli armeni hanno dunque spesso conosciu
to Dante attraverso loro. E a proposito, Mikael Nal
bandyan, ispirato dalla lotta per l’unificazione e la
libertà d’Italia, il Risorgimento, scrisse "La canzone
della ragazza italiana", che fu poi usata come base
per l’inno della Repubblica di Armenia.
In quanto istituzione per la diffusione di una lingua
europea, nel 2018 il Comitato di Jerevan "Dante
Alighieri" ha aderito con grande slancio all’inizia
tiva della fondazione del Cluster EUNIC-Armenia
("European Union National Institutes of Culture").

EUNIC-Հայաստան (Եվրոպական միության մշակույթի ազ-

գ ային ինստիտուտների) կլաստերի հիմնադրման նա

խաձեռնությանը։ Կլաստերի գործունեության ամենակա-

րևոր ձեռքբերումներից դարձան Եվրոպական ֆիլմ եր ի
ամենամյա փառատոնի հիմնադրումը և Եվրոպական
լեզուների օրվան նվիրված միասնական ծրագրի իրա

կա
ն ացումը՝ ուղղված հայ հասարակության շրջա
ն ում

եվրոպական լեզուների տարածմանը։ Ի վերջո՝ ինչպ ես
կասեր Ֆելլինին՝ «այլ լեզուն՝ կյանքի այլ տեսլական է»։

ՀԱՍՄԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

«Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի երևանյան

գրասենյակի նախագահ

Uno dei maggiori successi delle attività del Cluster
EUNIC-Armenia è stata la fondazione dell’annuale
Festival del Cinema Europeo e l’attuazione di un
programma congiunto dedicato alla Giornata Eu
ropea delle Lingue, iniziative che mirano alla dif
fusione delle lingue europee nell’ambito della so
cietà armena. Infatti, come nelle parole di Fellini,
"un’altra lingua è un’altra visione della vita".

HASMIK POGHOSYAN
Presidente del Comitato di Jerevan
della Società "Dante Alighieri"

Փոքր թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Վահան Բադալ յանը

«Վերսիլիադանցա» կազմակեր
պ ութ
յ ան հետ (Անջելա
Տորիանի Էվանջելիստի) համատեղ իրականացրեց հայ-

իտալական ներկայացում, որի խորհրդանշական 7 պատ-

կ երները ներշնչված էին Գրիգոր Նարեկ ացու «Մատյան
ողբերգության» պոեմից:

Opera teatrale bilingue, armena e italiana, ispirata
al "Libro delle Lamentazioni" di Gregorio di Narek,
a cura del direttore principale del "Piccolo Teatro",
Vahan Badalyan, in collaborazione con la direttrice
di "Versiliadanza", Angela Torriani Evangelisti.

«Սան Մինիատո ալ Մոնտե. պատմության և
գեղեցկության հազար տարի» խորագրով

Անդրեա Ուլիվիի լուսանկարչական ցուցահ անդեսը՝ 2018թ. ապրիլի 27-ին մեկնարկ եց

Ֆլորենցիայի Սան Մինիատո ալ Մոնտե եկե-

ղեցու հազարամյակի տոնակատարություն
ների շրջանակներում։

Mostra fotografica dal titolo "San Miniato al
Monte. Mille anni di storia e bellezza", di An
drea Ulivi nell’ambito delle celebrazioni per i
Mille anni della Basilica di San Miniato al Mon
te di Firenze.

«Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի երևանյան

կոմիտեի առաջին՝ «Ցուցահանդես տիեզեր-

քում» նախաձեռնությունը նվիրված էր հայտն ի
իտալացիներին։ Մասնակիցները Գեղագիտութ
յան ազգային կենտրոնի սաներն էին։

Ad inaugurare le iniziative del Comitato di Jere
van della Società "Dante Alighieri", l’evento "Mo
stra nell’Universo", dedicata ad illustri personag
gi italiani, realizzata dagli alunni del Centro Na
zionale di Estetica.

«Դանթեական գրադարանը» ձևավորվեց ասո-

ցիացիայի անդամների, Իտալիայի դեսպանութ
յան և ՅՈՒՆԻՔ-ի նվիրատվություններով։

La "Biblioteca Dantesca" si è costituita con i con
tributi volontari dei soci, dell’Ambasciata d’Italia
e di EUNIC.

Արփի Գասպարյան/ Arpi Gasparyan

Մարիետա Արզումանյան/ Maretta Arzumanian

«Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի երևանյան կոմիտեի պատվիրակության Հռոմ կա
տարած այցի նպատակը կարողությունների

ձեռքբերման և օգտակար փորձի ու պրակտիկայի փոխանակման միջոցով Հայաստա

նում իտալերենի և իտալական մշակույթի
զարգ ացմանը և տարածմանը նպաստելն էր։

Visita a Roma della delegazione del Comitato
di Jerevan dell’Associazione "Dante Alighie
ri" finalizzata all’acquisizione di competenze
e alla condivisione di pratiche ed esperienze
utili per contribuire alla promozione e alla
diffusione di lingua e cultura italiana in Ar
menia.

«Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի Հռոմի

գրասենյակի փոխնախագահ Լուչիա Կարա
վալեի գլխավորած պատվիրակության այցը
Հայաստան և հանդիպում երևանյան կոմի
տեի գրասենյակում։

Visita in Armenia della delegazione guida
ta dalla Vice Presidente della Società "Dante
Alighieri" di Roma, Lucia Caravale, e incontro
presso la Sede del Comitato di Jerevan.

Լեզուների

եվրոպական

օր՝

Եվրոպական

միության Ազգային մշակութային կազմակեր
պությունների ցանցի (ՅՈՒՆԻՔ) հայաստան
յան կլաստերի նախաձեռնությամբ:

Giornata Europea delle Lingue, su iniziativa
del Cluster Armenia della rete degli Istituti na
zionali di cultura dell’Unione Europea (EUNIC).

Հատուկ դասընթացներ` Երևանի
հանրակրթական թիվ 5, 24 և 114
դպրոցներում

«Գեղեցիկ երկիրը բեմում».
Արվեստների Ակադեմիա

Corsi speciali presso le scuole
pubbliche n. 5, 24 e 114 di Jerevan

Accademia delle Arti։ "Il Bel Paese
sul Palcoscenico"

«Tête-à-tête» և «Թատրոնից

օպերա» ծրագրեր. Երևանի
պետական համալսարան

Programmi "Tête-à-tête" е "Dal
teatro all'opera" presso l’Università
Statale di Jerevan

«20-րդ դարի իտալացի նշանավոր
թատերագրերը» խորագրով
կոնֆերանս Վ. Բրյուսովի

անվան Երևանի պետական

լեզվահասարակագիտական
համալսարանում

Conferenza "I celebri drammaturghi
italiani del XX secolo" presso
l’Università Statale di Lingue
Straniere e Scienze Sociali
"V. Brusov" di Jerevan

Հայաստանը նշեց Եվրոպական լեզուների օրը, իսկ
«Դանթ ե Ալիգիերի» ասոցիացիայի երևանյան կոմիտեն

ստանձնեց ՅՈՒՆԻՔ (EUNIC) – Հայաստան կլաստերի նա
խագահությունը։

Սեպտեմբերի 26-ին ՅՈՒՆԻՔ (EUNIC) – Հայաստան կլաստերը և ՀՀ-ում ԵՄ ներկայացուցչությունը՝ Հայաստանում

Իտալիայի դեսպանատան այգում նշեցին Եվրոպական
լեզուների օրը, որին մասնակցեցին ԵՄ անդամ պետութ

յունների դեսպաններ, եվրոպական կրթամշակութային
հաստատությունների ղեկավարներ։

ՀՀ-ում ԵՄ, Իտալիայի, Միացյալ Թագավորության, Ֆրան
սիայի, Գերմանիայի, Չեխիայի, Լիտվայի, Նիդեռլանդնե

րի, Շվեդիայի, Բուլղարիայի դեսպանները, ինչպես նաև

Հունաստանի և Լեհաստանի փոխդեսպանները բնագրե
րով՝ յուրաքանչ յուրը իր մայրենի լեզվով ընթերցեցին

ստեղծ ագործություններ, որոնք ընտրված էին տոնի «Խո
սիր բնության հետ» խորագրի ներքո:

Երեկոյին ներկայացվեց նաև ՅՈՒՆԻՔ (EUNIC) – Հայաս
տանի պաշտոնական կայքը:

Իր խոսքի մեջ «Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի ներ
կայացուցիչ Լուսինե Քարամյանը նշեց. «Ստանձնելով

EUNIC–Հայաստան կլաստերի նախագահությունը՝ հուսով
եմ, որ մենք միասին կշարունակենք ինչպես ավանդա
կան դարձած ծրագրերը, այնպես էլ կստեղծենք նոր,
յուրահատուկ հարթակներ մեր եվրոպական ընտանիքի
շրջանակներում։

La celebrazione della Giornata Europea delle Lin
gue ha coinciso con l’assunzione, da parte del
Comitato dell’Associazione "Dante Alighieri" di
Jerevan, della Presidenza del Cluster Armenia
dell’EUNIC.
Il 26 settembre del 2020 il Cluster Armenia dell’EU
NIC e la Delegazione dell’Unione Europea in Ar
menia hanno quindi celebrato la Giornata Europea
delle Lingue, nel giardino dell’Ambasciata d’Italia
in Armenia, presenti gli Ambasciatori degli Sta
ti Membri dell’UE e i Responsabili degli Istituti di
Cultura Europei.
Gli ambasciatori dell’UE, d’Italia, del Regno Uni
to, di Francia, di Germania, della Repubblica Ceca,
di Lituania, dei Paesi Bassi, di Svezia e di Bulgaria,
nonché i vice ambasciatori di Grecia e Polonia han
no letto ciascuno dei brani nella loro lingua madre,
sul tema "Parlare con la natura".
Successivamente è stato anche presentato il sito
ufficiale dell’EUNIC-Armenia.
Nel suo discorso Lusine Karamyan, come rappre
sentante dell’Associazione "Dante Alighieri", ha
dichiarato: "Con la nostra assunzione della presi
denza del Cluster Armenia dell’EUNIC, spero che
insieme potremo continuare a sviluppare i suoi
programmi tradizionali, e crearne di nuovi, all’in
terno della nostra famiglia europea.

Սա ինքնատիպ մի միջոցառում է, որը յուրովի փաստում
է Հայաստանում եվրոպական քաղաքակրթական և մշա

կութային ներկայության ու համատեղ արդյունավետ աշ-

խատանքի մասին: Այս գեղեցիկ ու կարևոր իրադարձութ
յունն փաստում է այն, որ անկախ աշխարհում տիրող
դժվար ու լարված իրավիճակի մշակույթը մնում է հումա

նիստական հարաբերությունների պահպանման և երկ

խոսության շարունակականության ապահովման համար լավագույն միջոցներից մեկը: Հայաստանում «Լեզու

ների եվրոպական օրվա» նշումը դա մեկ քայլ առաջ է
մեկ-մեկու ճանաչելու և վստահաբար փոխշահավետ աշ
խատանքի մեջ առաջանալու համար:

Վստահ եմ, որ աշնանը նախատեսվող եվրոպական ֆիլ
մերի 3-րդ փառատոնը նոր շունչ և տրամադրություն կհա

ղորդի մեր համատեղ ծրագրերին։ Համագործակցութ-

յան հաջող ընթացքը խոստանում է հետաքրքիր ծրագրե
րի հաջորդականություն և կարևոր արդյունք Հայաստանի
ու մեր մշակութասեր հասարակության համար»։

ՀԱՍՄԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

«Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի
երևանյան կոմիտեի նախագահ

Questo è un evento unico, a testimonianza della
presenza della civiltà e della cultura europea in Ar
menia, e del successo della nostra cooperazione.
Quest’occasione meravigliosa dimostra che, an
che nel mezzo di una fase storica particolarmente
complessa, la cultura rimane uno dei mezzi prin
cipali per il mantenimento di relazioni basate su
principi comuni di umanità e per garantire la conti
nuità del dialogo. La celebrazione della "Giornata
Europea delle Lingue" in Armenia è un passo avan
ti per conoscerci e per proseguire su un cammino
vantaggioso per tutti.
Sono sicura che il III Festival del Cinema Europeo,
in programma per l’autunno, darà un nuovo re
spiro e una nuova atmosfera ai nostri programmi
congiunti. Il successo del processo di cooperazio
ne promette una serie di programmi interessanti e
un importante risultato per l’Armenia e per la no
stra società, amante della cultura".

HASMIK POGHOSYAN
Presidente del Comitato di
Jerevan della Società Dante Alighieri

սեփակ անատերը կառուցեց երկու նոր գործարան ային

շենք եր և, մասնավորապես, երկու նոր նկարահանման
ստուդիաներ։ Զիլել յանը ֆին անսավորել և տարածել էր
նախորդ տարվա ընթացքում «Milano Films»-ի պատրաս

տած «Serie Armenia» շարքը։ Այս շարքից պահպանվել է

ԿԻՆՈ

մեկ վերնագիր՝ 1916 թ. պատրաստված «Երդման հա

IL CINEMA

նախաբանից և երեք մասերից»։ Հեղ ինակի անունը, սա

մաձայնագիր Ժամանակ ակից կինոդրամ ա՝ բաղկացած
կայն, մնում է անհայտ։

Խոսքը մեր երկրի՝ երբևէ տեսած առաջին վերելքներին

ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԿԻՆՈՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՄԻՋԵՎ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

RAPPORTI TRA CINEMA ITALIANO E
ARMENIA

Կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում Իտալիայի և Հա-

I rapporti tra Italia e Armenia in ambito cine
matografico sono stati notevoli e partono da
lontano. La prima avventura cinematografi
ca Armena in Italia viene proposta da un tale
di cui allo stato dell’arte possiamo riscon
trare solo scarsissime notizie. L’azienda che
prende il nome di “Armenia Films” nasce nel
1917 quando Hovhannes H. Zilelian acquisi
sce una parte della “Società Anonima Milano
Films” che era stata una delle primissime im
prese cinematografiche italiane. La “Milano
Films” possedeva i primi studi di produzione
cinematografica nel quartiere Bovisa di Mila
no, in via Balducci in un complesso protoin
dustriale enorme. Lo stabilimento di circa
650 mq. poteva garantire una lavorazione
giornaliera fino a 20.000 metri di pellico
la, assai notevole per i tempi; era dotato di
un teatro di posa e di uno stabilimento per
lo sviluppo e la stampa della pellicola. Nel
maggio 1917 venne registrata alla Camera di
Commercio competente la “Armenia Films”,
ditta di produzione-noleggio-acquisto-ven
dita di pellicole per il cinema, intestata a
Hovhannes H. Zilelian. Sin da subito oltre ad
occupare i terreni appartenenti alla prece
dente casa di produzione, il proprietario rea
lizza in aggiunta due nuovi corpi di fabbrica

յաստ անի հարաբերություններն ուշագրավ և եր-

կար պատմություն ունեն։ Իտալիայում հայկակ ան
կինեմատոգրաֆիայի առաջին իրադարձություն

ների հեղինակը մի մարդ է, որի մասին այսօր
շատ քիչ տեղեկություններ են հայտնի։ «Armenia

Films» անունը կրող ընկերությունը ստեղծվում է

1917 թ., երբ Հովհաննես Հ. Զիլել յա
ն ը գնում է
իտալ ական ամենաառաջին կինեմատ ո գրաֆ իա-

կան ընկերություններից մեկը հանդիս ացող «So
cietà Anonima Milano Films» ընկերութ
յ ան մի
մասը։ «Milano Films»-ին էին պատկանում Միլանի

Բովիզա

թաղամասի

Բալդուչի

փողոցի՝

այդ

ժամանակների համար մի հսկայական նա
խա

արդյունաբերական համալիրում գտնվող կինոար

տադրության առաջին ստուդիաները։ Շուրջ 650
քմ տարածքով համալիրը կարող էր ապահովել
օրական մինչև 20,000 մետր ժապավենի արտա

դրություն, ինչը շատ ուշագրավ արդյունք էր այդ
ժամանակաշրջանի համար. այն հագեցած էր նկա
րահանման ստուդիայով և ժապավենի երևակման
և տպման համար նախատեսված շինությունով։

1917 թ. Առևտրի պալատում գրանցվել է Հովհան
նես Հ. Զիլել յանին պատկանող «Armenia Films» ընկերությունը, որը զբաղվում էր կինոժապավեննե-

ր ի արտադրությամբ, վարձույթով, առքուվաճ առքով։ Հենց սկզբից, նախկին արտադրական ընկերության

տարածք-ները

զբաղեցնելուց

բացի,

դեպի հաղորդակցության արդյունաբեր ության ամենա
բարձր մակարդակների մասին է։ Նախքան կրկին վերափոխվելը՝ փոխելով իր անունը, ընկերությունը արտա

դրել և տարածել է շուրջ քսան կինոժապավեն, որոն
ցից մեզ է հասել 15 վերնագիր։ Համաձայն այլ աղբյուր

ների՝ «Armenia Films» ընկերությունը ոչ թե ծնվել է իրեն
նախորդած միլանյան ընկերության մոխիրներից, այլ
վեր
ջ ինիս՝ տարբեր մասերի բաժանումից և վերջնա

կա
նա
պ ես ավարտել է իր անկախ գործունեությունը

1933–34 թթ., երբ նախորդ ընկերության մասնատումից
ստեղծված մի շարք ընկերություններ վերամիավորվե

ցին «Helios Films» անվան ներքո։ Իրավահաջորդ հա

մար
վ ող Հելիոսի առաջին կինոնկարների շարքում էր
Լուկինո Վիսկոնտիի գեղարվեստական դեբյուտ համար

e in particolare due teatri di posa. Zilelian aveva fi
nanziato e distribuito la “Serie Armenia” prodotta
l’anno precedente dalla “Milano Films”. Di questa
serie ci resta un titolo "Il Patto Giurato: Cinedram
ma moderno in un prologo e tre parti" del 1916. Il
nome dell’autore risulta però ignoto.
Si tratta delle primissime scalate ai vertici dell’in
dustria della comunicazione che il nostro Paese
abbia conosciuto. Prima di trasformarsi nuova
mente cambiando nome la società produsse e di
stribuì una ventina di pellicole di cui ci sono giunti
15 titoli. Secondo altre fonti la nascita della casa
di produzione “Armenia Films” non sarebbe sorta
sulle ceneri della precedente azienda milanese,
ma dal suo smembramento in diversi tronconi e
avrebbe concluso le sue attività indipendenti de
finitivamente nel 1933/34 quando le varie aziende
in cui la precedente si era scissa si ri-aggregarono
sotto il nome di "Helios Films". Tra i primi film della
subentrata "Helios" vi fu un lavoro d’esordio arti
stico di Luchino Visconti che sarebbe, quindi, nato
in ambienza italo-armena. Tra i film realizzati "Ar
menia Films" ricordiamo.

վող մի աշխատանք, որը, հետևաբար, ծնունդ է առել
իտալա-հայկական միջավայրում։ «Armenia Films»-ի նկարահանած ֆիլմերից հիշում ենք.
Ցինի ճանկը,
ռեժիսոր Ռոմոլո Բաքինի (1917 թ.)

L’artiglio del nibbio
regia di Romolo Bacchini (1917)

Ծայրահեղ քայլ (1917 թ.),

Passo estremo (1917)
di autore ignoto

Կրևալկորե,

Crevalcore
regia di Romolo Bacchini (1917)

անհայտ հեղինակ

ռեժիսոր Ռոմոլո Բաքինի (1917 թ.)
Վամպիրի փաղաքշանքը,
ռեժիսոր Ռոմոլո Բաքինի (1918 թ.)
Ջոն Բլիկի քաջագործությունները,
ռեժիսոր Ռոմոլո Բաքինի (1918 թ.)

La carezza del vampiro
regia di Romolo Bacchini (1918)
Le gesta di John Blick
regia di Romolo Bacchini (1918)

Il trionfo di una martire
regia di Romolo Bacchini (1918)

Նահատակի տրիումֆը,
ռեժիսոր Ռոմոլո Բաքինի (1918 թ.)

Il fratello di Satana
regia di Angelo Menini (1918)

Սատանայի եղբայրը,
ռեժիսոր Անջելո Մենինի (1918 թ.)

Il segreto della badia
regia di Romolo Bacchini (1918)

Վանքի գաղտնիքը,
ռեժիսոր Ռոմոլո Բաքինի (1918 թ.)

La dama misteriosa
regia di Romolo Bacchini (1918)

Խորհրդավոր տիկինը,
ռեժիսոր Ռոմոլո Բաքինի (1918 թ.)

La tigre vendicatrice
regia di Romolo Bacchini (1918)

Վրիժառու վագրը,
ռեժիսոր Ռոմոլո Բաքինի (1918 թ.)

Il misterioso dramma del fiume
regia di Romolo Bacchini (1918)

Գետի խորհրդավոր դրաման,
ռեժիսոր Ռոմոլո Բաքինի (1918 թ.)

Il braccialetto misterioso
regia di Romolo Bacchini (1919)

Խորհրդավոր ապարանջանը,
ռեժիսոր Ռոմոլո Բաքինի (1919 թ.)

Il mistero di una notte d’oriente
regia di Alfredo Robert (1920)

Մի արևել յան գիշերվա առեղծվածը,
ռեժիսոր Ալֆրեդո Ռոբերտ (1920 թ.)
Ջոզեֆ,
ռեժիսորներ Ռոմոլո Բաքինի, Ալֆրեդո Ռոբերտ (1920 թ.)

La realtà dell’incubo
regia di Attilio De Virgiliis (1920)

Մղձավանջի իրականությունը,
ռեժիսոր Ատտիլիո Դե Վիրջիլիիս (1920 թ.)
Բացի այդ, պրոդյուսերի և իր ընկերության անունները

հանդիպել են նաև 1920 թ. ամերիկյան որոշ թերթերում։
«The Moving Picture World» թերթի 1920 թ. մայիսի 1-ի հա
մարում նշվում է Միացյալ Նահանգներում Հովհաննես

Հ. Զիլել յանի ներկայության մասին, որը ժամանել էր
Իտալիայից ոմն Օ. Կաիրոյի ուղեկցությամբ, և որը Նյու
Յորքում

էր՝

Միլանում

իրեն

պատկանող

Joseph
regia di Romolo Bacchini, Alfredo Robert (1920)

«Armenia

Films»-ի նկարահանած «Ջոզեֆը և նրա Բրեթրենը» ֆիլ

մի նեգատիվ ժապավենը դիտելու համար։ Նշվում է նաև,
որ ֆիլմի սաունդթրեքի հեղինակն է «հայտնի իտալացի

մաեստրո» Ջոկոնդո Ֆինոն։ Հոդվածում ավելացվում է

նաև, որ ֆիլմի հեղինակային իրավունքները, որոնք սահ
մանափակված են Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Շվեյցարիայի,

Իտալիայի և Թուրքիայի համար, հնարավոր է քննարկել
ուղղակի արտադրողի հետ, որի նստավայրը Նյու Յորքի

Կոմմոդոր հյուրանոցում է։ Ժապավենի երկարությունը
2346 մետր է։ Դերակատարներն են՝ Հով
ս եփի դերում

հայտնի դերասան Ատտիլիո Դե Վիրջիլիիսը, իսկ նրա
կնոջ դերում՝ Դեդի Դալտենոն։ Երկու ամիս անց ամե

րիկյան մեկ այլ թերթի՝ «Wild’s Daily»-ի հինգշաբթի,

Abbiamo, inoltre, ritrovato il nome del produttore
e quello della sua azienda in alcuni giornali ameri
cani del 1920. Nel numero del 1 maggio 1920 del
"The Moving Picture World", si recensisce la pre
senza negli Stati Uniti di Hovhannes H. Zilelian che,
proveniente dall’Italia e accompagnato da tale O.
Cairo, si trova a New York per visionare il negativo
del suo film "Joseph and his Brethren" realizzato
dalla "Armenia Films" di cui è proprietario a Mila
no, si precisa che la colonna sonora è composta dal
"famoso maestro italiano" Giocondo Fino. Nell’ar
ticolo si aggiunge inoltre che è possibile trattare
i diritti del film vincolati per Francia, Inghilterra,
Svizzera, Italia e Turchia direttamente con il pro
duttore che risiede presso il Commodore Hotel di
New York. La pellicola è lunga 2346 metri. Prota
gonisti sono: nel ruolo di Giuseppe il noto attore
Attilio De Virgiliis e nel ruolo di sua moglie Dedy
Dalteno. Due mesi più tardi in un altro giornale
statunitense il "Wild’s Daily" a pag. 3 del numero

1 հուլիսի 1920 թվականի համարի երրորդ էջում, ի հայտ է
գալիս մի գովազդային գրություն՝ ուղղված բոլոր նրանց,

ովքեր ցանկություն ունեն ձեռք բերել Միլանի Armenia
Films ընկերության նկարահանած «Joseph» ֆիլմի իրա

վունքները, և կրկին նշվում է, որ բանակցությունների հա-

մար միակ լիազորված անձը սեփականատեր Հովհ ան

նես Զիլել յանն է, ինչպես նաև հստակեցվում է, որ այդ
հաղորդագրությունը վավեր է ինչպես Միացյալ Նահանգ

ներում, այնպես էլ Կանադայում։ Զիլել յանին պատկանող
կինոարտադրության ընկերության հետքերն իսպառ անհետ անում են, ինչպես և անհետանում են վերջինիս հիմ-

նադիրի հետքերը։ Այս ձեռնարկատիրական իրակա
նության մասին վկայող ընդամենը որոշ դրվագներ են

պահպանվել. դրանց շարքերում են նաև հին ստուդիա

ների ճակատային պատերը, որոնց վրա դեռևս հնարավոր է կարդալ «ARMENIA FILMS» գրությունը։ Կինոար

տադրող Զիլել յանի մասին գիտենք, որ նախքան կինոյի
աշխարհ մուտք գործելը և դրանից դուրս գալուց հետո

նա զբաղվել է քիմիական նյութերի վաճառքով և իր այդ
գործունեությունը ծավալում էր Միլանում՝ Վալեցե փողոց
4 հասցեում։ Կարող ենք ավելացնել նաև, որ վերջինս

շատ ակտիվ ուշադրություն էր հատկացնում տեղի
հայ համայնքին: Նրա անունը նշվում է Ֆրիուլի շրջանի
փախստականներին և Առաջին համաշխարհային պա

տեր ազմի իտալացի վետերաններին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով մի նախաձեռնության բարեգործների շարքում: Այս մասին տեղեկացնում է «HIM»

(Historia Imperii Mediterranei) հրատարակչության «Arme

nia» ամսագիրը։ Դա ամենամեծ հրատարակչությունն
էր, որը երեսունական-քառասունական թվականներին
յուրահատուկ կերպով շարունակաբար զբաղվել է հայ
կական մշակույթի ուսումնասիրություններով։

Այդ նույն տարիներին, որոնք մեզ փոխանցում են կինո-

արտադրող Զիլել յանի մասին առկա վերջին տեղեկութ
յունները, իտալական կինոքննադատության ասպարե-

զ ում ի հայտ է գալիս մինչ այդ չլսված ժանրի մասամբ մո-

ռացված վարպետներից մեկը, որը մեծ հա
ջ ողություն-

ների է հասում հետպատերազմյան տարիների և 20-րդ
դարի 80-ականների միջև ընկած ժամանակահատվա

ծում։ Գրերի այս նոր արվես
տ ի գլխավոր հերոսնե
ր ից

էր Գլաուկո Վիացին, որի իսկ ակ ան անունն էր Յուսիկ
Հ. Աշրաֆյան: Նրա ծննդյան և արմատների մասին շատ

di giovedì 1 luglio 1920 appare una nota promo
zionale rivolta a chiunque voglia trattare i diritti
del film Joseph prodotto dalla "Armenia Films" di
Milano e si ribadisce che l’unico autorizzato alle
trattative è il proprietario Hovhannes Zilelian, si
precisa inoltre che tale comunicazione era valida
tanto negli Stati Uniti quanto in Canada. Della casa
di produzione di Zelilian si perdono completamen
te le tracce, così come quelle del suo fondatore. A
dare testimonianza di questa realtà imprendito
riale solo alcuni frammenti: tra cui la facciata dei
vecchi studios, sulla quale è ancora possibile leg
gere la scritta "ARMENIA FILMS". Circa il produtto
re Zilelian sappiamo che trattava prodotti chimici
prima di entrare, e quindi di uscire dal mondo ci
nematografico ed aveva i locali della sua attività
in via Vallezze 4 a Milano. Possiamo aggiungere
anche che egli fu molto attivo nei confronti della
Comunità Armena locale e il suo nome figura tra i
benefattori per un’iniziativa a sostegno dei profu
ghi in Friuli e dei reduci italiani della Prima Guer
ra Mondiale di cui dà notizia la Rivista "Armenia"
della Casa editrice HIM (Historia Imperii Mediter
ranei), la maggiore casa editrice ad essersi costan
temente occupata in modo peculiare di cultura
armena tra anni Trenta e Quaranta.
Negli stessi anni in cui si conoscono le ultime no
tizie reperibili circa il produttore Zilelian, appare
sulla scena della critica cinematografica italiana
uno dei maestri, in parte dimenticati, di questo
genere fino ad allora inedito, che avrà una grande
fortuna tra l’immediato dopoguerra e i primi anni
Ottanta del XX secolo. Tra protagonisti di questa
nuova arte della scrittura vi fu Glauco Viazzi il cui
vero nome era Jusik H. Achrafian. Sulla sua nasci
ta e la sua provenienza si sa pochissimo. Anche la
città natale e la sua venuta in Italia sono avvolte
nel mistero, un giallo che potrebbero forse svelare
gli archivi del Collegio Moorat-Raphael di Venezia.
Qui Viazzi studiò, con grande profitto, e sebbene
si fosse laureato in ingegneria chimica, proprio a
causa della formazione alle humanae letterae qui

քիչ տեղեկություններ են հայտ
ն ի։ Նրա հայրենի քա

ղաքն ու Իտալիա ժամանելը նույն
պ ես խորհրդավոր

բնույթ են կրում. մի առեղծված, որը միգուցե կարողանան
բացահայտել Վենետիկի Մուրադ-Ռափաել յան վարժարանի արխիվները։ Այստեղ Վիացին սովորել է մեծ առաջադիմությամբ և, չնայած, որ ավար
տ ել է քիմիական

ճարտարագիտության բաժինը, այս
տ եղ ստացած հու-

մա
ն իտար կրթության շնորհիվ սկսել է զբաղվել նախ
գրաք ննադատի, ապա կինոքննադատի մասնագիտութ-

յամբ։ 1930-ականների ավարտ ին՝ քսան տարին դեռևս

չբոլորած, նրա առաջին աշխ ատ ությունները տեղ գտան

այնպիսի ամսագրերում, որոնք հովանավորում էին այդ
ժամանակների իշխող վարչակարգի սիրելի կինոարվես

տի իտալականությու
ն ը։ 1940-ականների սկզբից նրա
համբավը սկսեց աճել և Հռոմի «HIM» հրատարակչության

համար գրած հայ-արևմտյան գրականությունում հետռո
ման
տիզմի շրջանի մասին մենագրությանը զուգահեռ

նա զբաղվում էր սցենարագրության ուսումնասիրութ

յուններով և, հետագայում, կինեմատոգրաֆիայի վերլու
ծությամբ: Նրա առաջին կարևոր աշխատությունը 1946
թվականի մի մենագրություն էր Ռենե Կլերի մասին,

որին հաջորդել է 1955 թվականի՝ Իտալիայում առաջին
համապարփակ աշխատությունը Չապլինի կինոյի վերա-

բերյալ՝ տպագրված Laterza հրատարակչության կողմից։
Այս պահից ի վեր նա մասնագիտացել է կինոյի և ֆուտուրիստական գրականության, քսաներորդ դարի իտալա

կան սիմվոլիստական մշակույթի՝ Մարինետիի, Լուչի

նիի և Համապարփակ արվեստի նորարարների վերաբերյալ մենագրությունների մեջ՝ սկիզբ դնելով իմաստա

բանության և նշանագիտության բնագավառում իտալական մի հետազոտության՝ որպես զուգահեռ ուսումնա

սիրության գործիք բոլոր արվեստների համար։ Այն նույն
մշուշոտ աուրայով, որով և ժամանել էր, 1980 թ. հանկար

ծամահ է եղել Սան Ռեմոյում։ Նրա մասին ասում էին, որ
հակահայկական կոտորածները վերապրած որբ ժամա

նած Կոստանդնուպոլսից, և կարդինալ Աղաջանյանի զար-

միկն էր. գուցե ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը ճիշտ չեն, կամ երկու

վարկածներն էլ ճիշտ են, սակայն ամեն դեպքում հավա
նական են, քանի որ կարդինալը բարեկամական կապեր
ուներ Աշրաֆյան ազգանունը կրող մի ընտանիքի հետ։

Նորարարության և փորձարարության ազդեցության ներ-

քո հայկական կինոաշխարհի և Իտալիայի միջև շփման

ricevuta, iniziò il mestiere di critico prima letterario
poi cinematografico. Sul finire degli anni Trenta,
non ancora ventenne le sue prime pubblicazioni
furono ospitate sulle riviste che sponsorizzavano
l’italianità dell’arte cinematografica cara al regi
me allora vigente. Dai primi anni ’40 la sua fama
inizierà a crescere e parallelamente ad un saggio
sul periodo Post-romantico nella letteratura arme
na-occidentale, per la casa editrice romana HIM, si
occupò di ragionamenti sulla scenografia, e quin
di di analisi cinematografica. Il suo primo volume
importante fu una monografia su René Clair del
1946, seguita dalla prima opera complessiva sul ci
nema di Chaplin in Italia del 1955 per i tipi di Later
za. Dopo quella data si specializzò in monografie
sul cinema e la letteratura futurista, sulla cultura
simbolista italiana del Novecento, Marinetti, Luci
ni e gli innovatori dell’Arte Totale, dando il via ad
una ricerca italiana nell’ambito della semantica e
la semiotica come strumento di studio parallelo
per tutte le arti. Così come era arrivato con la stes
sa aura nebulosa si spense nel 1980 a San Remo,
improvvisamente. Su di lui si disse tanto, che fos
se un orfano sopravvissuto alle stragi anti-arme
ne giunto da Costantinopoli o il nipote del card.
Aghagianian, forse né l’una né l’altra o entram
be le versioni sono vere, ma comunque plausibili,
dato che il cardinale era imparentato con una fa
miglia Achrafian.
Un altro importante punto di contatto tra mondo
del cinema armeno e l’Italia sotto il segno dell’in
novazione e della sperimentazione, è l’esperienza
artistica portata da Sergey Paradjanov, regista,
scenografo, artista a tutto tondo adoratissimo nei
circoli cinematografici italiani tra anni Sessanta e
Settanta e tornato di moda nell’ultimo decennio
del Novecento. Il suo film più dirompente "Il colore
del melograno" (Նռան գույնը) viene realizzato nel
1968 e diventa esso stesso il veicolo per trasporta
re l’Armenia e la sua cultura oltre cortina. Paradja
nov mette in scena l’essenza dell’Armenia Caucasi
ca tra Sacro e Profano, poesia e morte, arte e vita.

մեկ այլ կետ է հանդիսանում իտալական կինեմատոգ
րաֆիայի

ասպարեզում

1960–70-ականներին

բոլոր

առումն երով շատ սիրված և 20-րդ դարի վերջին տասն
ամյակում կրկին նո
ր աձև դարձած ռեժիսոր, սցենա

րիստ, արվեստագետ Սերգեյ Փարաջանովի ներմուծած

գեղարվեստական փորձը։ Նրա ամենահայտնի ֆիլմը՝

«Նռան գույնը», նկարահանվել է 1968 թ. և դարձել այն

փո
խ ադրամի
ջ ոցը, որը տեղափոխել է Հայաստանն ու
վերջինիս մշակ ույթը վարագույրից այն կողմ։ Փարաջա
նովը բնկարահանում է կովկասյան Հայաստանի էութ
յունը՝ սուրբի և անսուրբի, պոեզիայի և մահվան, արվես

տի և կյանքի միջև։ Նրա ստեղծագործությունը կենդա-

նի պատկերնե
ր ի համար նախատեսված ֆիլմ է, ինչ-

պես արել է Իտալիայում Կարմելո Բենեն՝ միակը Եվրո
պայում, իր «Թուրք երի Տիրամայր» / «Nostra Signora dei
Turchi» ֆիլմով։ Երկու արվեստագետները երբեք միմ

յանց չեն ճանաչել, սակայն նրանց միավորողն ու նրանց
միջավայրերի մասին տեղեկություններ հաղորդողները
եղել են որոշ ընդհանուր ծանոթներ և ընկերներ, ինչ

պես Տոնինո Գուեր ան՝ Ֆելինիի ֆիլմերի մեծանուն սցե-

նարիստը և Էնրիկո Գեցին՝ համաշխարհային կինոյի
առաջին կարևորագույն տարածողը Իտալիայի հանրա-

յին հեռուստատե
ս ության (RAI) երրորդ ալիքով ցուցա
դրվող «Fuori Orario» գիշերային ծրագրի միջոցով։ Վեր-

ջինս, մասնավորապ ես, հիշում է Փարաջանովի հետ Վե
նետ իկում՝ Կինոա րվեստի համաշխարհային ցուցահան

դեսի շրջանակ
ն երում տեղի ունեցած մի հանդիպում։
1988 թ. հանդիպման մասին Գեցին 50 րոպե տևողութ

յամբ վավերագրակ ան ֆիլմ է պատրաստել՝ «Երկու ժամ

մեկ սենյակում Ջաննիի (Բուտաֆավա) և Փարաջանովի

հետ» խորագ րով։ Ինքը՝ Գեցին, խոսում է այդ հանդիպ
ման մասին իր՝ Գի Դեբորի ոճով գրված երազկոտ և (ոչ)
բաղադրյալ

ստեղծագործություններից

մեկում,

որը

նրան շատ սիր
վ ած դարձրեց կինոյի սիրահարների
շրջան ում.

«1988 թ. սեպտեմբերին Des Bains հյուրանոցում Փարա
ջանովի (որը ժամանակ չուներ, իսկ հետո շատ ժամանակ

ուներ) սենյակը ժամանակ առ ժամանակ թվում էր հսկա-

յական և շատ փոքր՝ ինչպես Մարքս եղբայրների մի ֆիլմ։
Այդտեղ էին գտնվում «Լիբերասիոն» թերթի երկու լրա
գրողներ, բելգիացի մի լուսանկարիչ՝ մեկ այլ լուսանկար
չ ի և օգնականի հետ, Փարաջանովի երկու-երեք

La sua realizzazione è un film per tableau vivant,
come aveva fatto, unico in Europa, Carmelo Bene
in Italia, con il suo film "Nostra Signora dei Turchi",
i due non si conosceranno mai ma a metterli insie
me e a riferirne le temperie restano alcuni amici o
conoscenti comuni come Tonino Guerra, il grande
sceneggiatore dei film di Fellini ed Enrico Ghezzi. Il
primo importantissimo diffusore del cinema di tut
to il mondo sul terzo canale delle RAI attraverso il
programma televisivo notturno "Fuori Orario". Egli
ricorda in particolare un incontro con Paradjanov
a Venezia per la Mostra d’Arte Cinematografica.
Dell’incontro del 1988 Ghezzi ne ha realizzato un
documentario di 50 minuti dal titolo "Due ore in
una stanza con Gianni (Buttafava) e Paradjanov".
Lo stesso Ghezzi ne parla in una delle sue scrittu
re sognanti e (s)composte alla maniera di Guy De
bord, che lo hanno reso amatissimo tra gli amanti
del cinema: "Settembre 1988 al Des Bains, la stan
za d'albergo di Paradjanov (che non aveva tempo
e poi ne aveva troppo) sembrava di volta in volta
enorme e piccolissima, come in un film dei Marx.
Conteneva due intervistatori di "Libération", un fo
tografo belga con un'altra fotografa e assistente,
due o tre amici di Paradjanov (un altro andava e
veniva dal bagno), tre persone della nostra troupe
RAI, Gianni e io, un telefono sempre in linea. E Pa
radjanov continuava a attraversarla in qua e in là, a
scarti più che a scatti, svelando cimeli portati lì per
scambio o vendita impossibile, per omaggio af
fettuoso a "amici" italiani ("Dov'è Fellini?" gridava
"Dov'è 'Tanina' Guerra, dov'è la Masina, dov'è Ma
stroianni", e chiedeva ogni cinque minuti se pote
va avere una cassetta di Amarcord o de La nave va,
prima di partire). Trovarobato, antiquariato come
da tradizione paterna e da sua leggendaria abitu
dine alle cose antiche non necessariamente cura
tissime o rarissime, per il gusto del tempo solidifi
cato, conservato, ucciso, tramandato in esse. Noi
cercavamo notizie, titubavamo domande, Gianni
bofonchiava a volte traducendo mie richieste, im
possibili, Paradjanov trovava sempre un'altra cosa
per le proprie mani e per le nostre, incoronava

ընկերն եր (մեկ ուրիշը գնում-գալիս էր լոգարանից), Իտա-

Buttafava con drappi antichi, mi regalava una ca

պայծառ էին։ Միայն այդ լույսի, այդ երկու մարդկանց՝

messi ad asciugare sul grande noce che arrivava

նող խմբի երեք անդամներ, Ջաննին և ես, միշտ միացված

martello. Cercavamo le parole e trovavamo icone

հիվ է, որ սգավոր արարք չի թվում կրկին այդ հանդիպ

per tutta la giornata accanto al suo parapetto a

լիայի հանրային հեռուստատեսության մեր նկարահա-

մի հեռախոս։ Իսկ Փարաջանովը շարունակում էր սեն
յակում այս ու այն կողմ գնալ՝ ոչ այնքան կտրուկ, որքան

թռիչքային քայլերով, ցուցադրելով անհնարին վաճառքի
կամ

փոխանակման

նպատակով

այնտեղ

տարված

հնաո ճ իրերը՝ որպես նվեր իր իտալացի «ընկերներին»

(«Որտե՞ղ է Ֆելինին» բղավում էր, «Որտե՞ղ է ‘Տանինա’
Գուերան, որտե՞ղ է Մազինան, որտե՞ղ է Մաստրոյանին»,

և յուրաքանչ յուր հինգ րոպեն մեկ հարցնում էր, թե
կարո՞ղ էր արդյոք նախքան մեկնելն ունենալ Ամարկորդ
և Նավը լողում է ֆիլմերի տեսաժապավենները)։ Դրանք

տարատեսակ առարկաներ էին, հնաոճ իրեր՝ համաձայն
իր հայրական ավանդույթին և հին առարկաների հան
դեպ ունեցած իր լեգենդար հետաքրքրասիրությանը,

որոնք, հանուն իրենց միջոցով փոխանցվող կարծրա

ցած, պահպանված և սպանված ժամանակի, պարտա

դիր չէր, որ լավ պահպանված կամ շատ հազվագյուտ
լինեին։ Մենք նորություններ էինք փնտրում, երկմտելով

հարցեր էինք տալիս, Ջաննին երբեմն մրթմրթում էր իմ

անհնարին խնդրանքները թարգմանելիս, իսկ Փարաջանովը միշտ մեկ այլ իր էր գտնում իր և մեր ձեռքերի հա

մար, հնաոճ կտորներով թագադրում էր Բուտաֆավա
յին, ինձ միլիցիայի մոխրագույն վերնաշապիկ և մուրճ ու

մանգաղով աստղ էր նվիրում։ Փնտրում էինք խոսքեր և
գտնում էին սրբապատկերներ, կախազարդեր, առարկաներ, պատկերներ, որոնք Փարաջանովը ցուցադրում

էր խանդավառությամբ՝ սկսելով պատմել իսկույն ընդ
հատվող պատմություններ կամ հիշելով. «այս մեկն օգտագործել եմ Սուրամում»։ Ջաննին, որին անզգույշ դժվա-

րությամբ հետևում էր տեսախցիկը, որպես ընկեր և
«առանց որևէ շարժառիթի» մասնակցում էր այդ մաս
նավոր և մարդաշատ հանդիպման բոլոր դրվագներին՝

ոգևորված, ինչպես այնտեղ գտնվող բոլորս էինք, և,
միևնույն ժամանակ, նույնիսկ «արհեստավարժորեն»՝

հավատարիմ մնալով մեր նպատակին։ Վերջում Փարա

ջանովը մեզ ջերմորեն հրավիրեց հաջորդ հունվարին
իր՝ Լերմոնտովի ստեղծագործության վրա հիմնված

micia grigia della milizia e una stella con falce e

e pendagli, cose immagini che Paradjanov mo

ման, այդ երկար ու անցուցադրելի խոսակցության տե

storie subito interrotte o ricordando "questa l'ho

սակայն ո՛չ, ամբող ջը «թողնել»), որն արդեն իսկ բազ-

a tutti i giochi di quell'incontro privato e affolla

ներով (իրականում, սակայն, մեծ մասամբ չհրապար ակ

colata, eccitato come tutti noi lì e insieme ahimè

րում դա մի հազվադեպ իրավիճակի և Փարաջանովի՝

vo. Alla fine Paradjanov ci invitò con calore per il

սունակության մի փաստաթուղթ է։ Կենսունակություն,

poi iniziato e mai terminato. A Gianni brillavano

մունքը դեռ զգացվում է։ Կամ, եթե ցանկանաք, փարա-

te incredibilmente lucenti. È solo per quella luce,

լիս կրկին տեսնել Ջաննիին՝ ճնշված, (և) միգուցե «դեռ

regista amato, che non riesce a sembrarmi mor

ռուսերենի ձայներով, իր անսպառ հետաքրքրասիրութ

strava freneticamente, cominciando a raccontare

սագրությանը վերադառնալը (և փորձել «մոնտաժե՞լ» այն,

usata in Suram". Gianni, amico e "gratuito", stava

միցս կտրատվել և օգտագործվել է շատ կարճ հատված-

to, seguito dalla telecamera con difficoltà speri

ված է): Փառատոնի բազմամարդության պայմաննե-

perfino "professionale", fedele al nostro obietti

գրեթե ճնշող և տխուր պայծառության, ցուցադրած կեն

gennaio dopo, sul set del suo film da Lermontov,

որը գրեթե շփոթեցնում էր, և որի առաջացրած շփոթ

gli occhi, quelli di Paradjanov erano a ogni istan

ջանով յան «անտիկվարիատի» առարկա։ Ինձ դուր է գա-

per la vitalità di quelle due persone, un amico, un

կենդանի» (լինելու համար), իր երկու՝ իտալերենի և

tuario tornare ancora (e cercare di "montarla"? Ma
no: "lasciarla" tutta) sul video di quell'incontro, di

յամբ։ Իրականում նրա ձայնն արդեն մեկ այլ ուղու վրա
էր»։

a toccare la ringhiera, e a destra la sorella seduta

guardare chi saliva o scendeva le scale. Adesso gli
appartamenti sono vuoti e mi dicono che le pareti

mostrano tanti piccoli chiarori di intonaco sbiadito
ad indicare i quadri e molti oggetti che erano ap
pesi. Credo che tutta questa roba sia finita nel mu

seo che gli Armeni gli hanno dedicato a Jerevan.
Anche nella nostra casa Paradjanov ha lasciato di
versi segni. L’altro ieri frugando tra le mie carte ho

trovato la registrazione di un’intervista che gli ave
vo fatto nel suo rifugio di campagna, in mezzo alle

sedie che reggevano quadri e con le finestre che
guardavano lo stradone coperto di fango e con
una corriera blu dove un contadino aveva istallato

un tirassegno. Quel giorno dopo l’intervista siamo
scesi anche noi a sparare contro una ragnatela di
tondini di gesso appesi sul fondo della corriera. Si

pagavano pochi copechi al colpo. Ho risentito la

quella lunga immostrabile conversazione già tante

Փարաջանովի մասին գրել և տարբեր հարցազրույցների

sua voce registrata in risposta alle mie domande.

zi (e di fatto in gran parte inedita). Documento di

Ֆեդերիկո Ֆելինին և նրա կինը՝ Ջուլիետա Մազինան,

sentirti parlare di regali, ogni cosa bella che ti pas

volte scheggiata e riusata sempre a brevissimi pez
una ituazione rara nell'affollamento da festival, e

ընթացքում խոսել է նաև Տոնինո Գուերան, որն ինչպես

Ecco l’intervista. Scusami Sergio ma ho voglia di

վրացահայ ռեժիսորի ընկերն էր եղել։ Հատվածը, որն

sa per le mani so che finisce sempre in casa d’altri.

della solarità quasi ossessiva e triste di Paradjanov,

այստեղ ներկայացնում ենք, վերցված է Գուերայի ձայ

di cui l'imbarazzo resta: oppure oggetto di para

«Թբիլիսի ժամանելուն պես վազքով գնում էի կրկին դե-

di quella vitalità esibita che quasi imbarazzava e

նագրությունից.

In generale quando fai dei regali devi dimenticare

quello che hai fatto. E’ vero che ho dato via mobili
di valore, anelli, disegni di Fellini che mi hai porta

պի այն խախուտ աստիճանները, որոնք տանում էին

to tu, tappeti, insomma, rendendo felici gli amici

րիքին հասնող մեծ ընկուզենու վրա չորանալու հա
մար

sticciato nella mia memoria e non sono in grado di

բնակվում էր ինքը՝ Սերգեյ Փարաջանովը, մեծանուն ռե

regali che ho fatto quando sono stato nelle prigio

ste anche Tonino Guerra che come Federico Fellini

իր ճաղաշարի կողքին հետևում էր, թե ով է բարձրանում-

racconti e delle visioni fantastiche molto vicine al

armeno-georgiano. Il brano che qui presentiamo

են, և ինձ ասում են, որ պատերի խունացած ծեփի վրա

gione da pochi giorni e mi sono reso subito conto

նշան այդտեղ կախված նկարների և բազմաթիվ առար

la marea dei carcerati, ho deciso di fare subito un

այն թանգարանում, որը հայերը նվիրել են նրան Երևա

to a scrivere a tutti i letterati, amici, che vivono in

է թողել։ Երկու օր առաջ, փորփրելով թղթերիս մեջ, գտա

addirittura con la loro firma autentica. Ho fatto in

djanoviano "antiquariato", se volete. Imbarazzato,

Փարաջանովի երկար պատշգամբ։ Ձախ կողմում՝ բազ-

ho goduto anch’io, e devo dirti che tutto si è impa

դրված

շրջապատված,

essere più preciso. Posso invece parlarti di alcuni

Di Paradjanov ha scritto e parlato in varie intervi

ժիսորը, իսկ աջ կողմում՝ քույրը, որն ամբողջ օրը նստած

ni di Kiev. Erano regali che si portavano dietro dei

e sua moglie Giulietta Masina fu amico del regista

իջնում աստիճաններով։ Այժմ բնակարանները դատարկ

mio modo di fare cinema. Eccone uno: ero in pri

si trova in versione audio letto dallo stesso Guerra:

երևում են բազմաթիվ փոքր գունաթափված հետքեր՝ ի

dello stato di completa ignoranza in cui si trovava

"Appena arrivavo a Tbilisi, correvo a ritrovare le

կաների։ Կարծում եմ, որ բոլոր այդ իրերը հայտնվել են

regalo ad ognuno di loro. Erano 1500 e io mi met

նում։ Փարաջանովը մեր տանը ևս բազմաթիվ հետքեր

unione sovietica e chiedo che mi mandino dei libri

(e) forse (per essere) "ancora vivo", mi piace far ri
vedere Gianni, con la sua doppia voce, italiana e
russa, con la sua curiosità inesausta. Infatti, la sua
voce era di già su un'altra pista".

ֆիլմի նկարահանումներին, որոնք հետագայում սկսվել

scale traballanti che portavano ai lunghi balconi di

Փարաջանովի աչքերն ամեն պահի աներևակայելիորեն

nov, il grande regista, in mezzo a tegami da cucina

ու երբեք չէին ավարտվել։ Ջաննիի աչքերը փայլում էին,

ընկերոջ և սիրված ռեժիսորի կենսունակության շնոր-

Paradjanov. A sinistra abitava lui Sergey Paradja

խոհանոցային

տարրաներով

մի հարցազրույցի ձայնագրություն, որը նրանից վերց

րել էի իր ամառանոցում՝ շրջապատված աթոռներով,

որոնց վրա նկարներ էին դրված և դեպի ցեխով ծածկ
ված գլխավոր ճանապարհը բացվող պատուհաններով
և մի կապույտ ավտոբուսով, որի ներսում մի գյուղացի

հրաձգարան էր կառուցել։ Այդ օրը՝ հարցազրույցից հետո, մենք նույնպես գնացինք այնտեղ՝ կրակելու սարդոս

տայնի պես ավտոբուսի խորքում կախված գիպսե սկա
վառակներին։ Ամեն կրակոցը մի քանի կոպեկ արժեր։

Կրկին լսեցի իր ձայնի ձայնագրությունը՝ ի պատասխան

իմ հարցերին։ Ահա հարցազրույցը։ Ների՛ր ինձ, Սերջո,

բայց ցանկանում եմ, որ խոսես նվերների մասին, ցան
կացած գեղեցիկ բան, որ քո ձեռքն է ընկնում, գիտեմ, որ
հայտնվում է ուրիշների տանը։ Ընդհանրապես, երբ նվեր

ես տալիս, պետք է մոռանաս, որ դա արել ես։ Ճիշտ է,
որ նվիրել եմ թանկարժեք կահույք, մատանիներ, Ֆելի
նիի նկարները, որոնք դու էիր ինձ բերել, գորգեր, մի

խոսքով, ուրախացնելով իմ ընկերներին՝ ես նույնպես
հաճույք եմ ստացել, և պետք է ասեմ քեզ, որ այդ ամենը

խառնվել է հիշողությանս մեջ և չեմ կարող ավելի ճշգրիտ
լինել։ Փոխարենը, կարող եմ պատմել քեզ որոշ նվեր
ների մասին, որոնք ես տվել եմ, երբ Կիևի բանտերում

էի գտնվում: Դրանք նվերներ էին, որոնք իրենց հետ բե
րում էին պատմություններ և երևակայական տեսիլքներ,
որոնք շատ մոտ էին կինոնկարահանելու իմ եղանակին:
Ահա դրանցից մեկը. մի քանի օր էր, որ բանտում էի, և

անմիջապես հասկացա լիակատար անտեղ յակության

վիճակը, որում գտնվում էր բանտարկյալների բազմութ

յունը, որոշեցի անհապաղ նվեր տալ նրանցից յուրա
քանչ յուրին: 1500 բանտարկյալ կար, և ես սկսեցի գրել

Խորհրդային Միությունում ապրող բոլոր գրողներին, ըն
կերներին և խնդրեցի, որ ինձ գրքեր ուղարկեին իրենց

ինքնագրերով։ Այնպես կազմակերպեցի, որ դառնային

1500 և իմ կոչին պատասխանեցին բանաստեղծներ
Վրաստ անից, ուսանողներ, ճարտարապետներ և դրա

մատուրգներ։ Գրքերը հասան՝ խցանելով բանտի փոքր

գրդարանը, և քանի որ ինձ էին հասցեագրված, կարո

ղացա դրանք բաժանել բոլորին։ Չնայած տարօրինակ
էր, որ շուրջբոլորը երբեք գիրք չէր երևում։ Ես երջանիկ

էի, որ բանտարկյալներն այնքան էին սիրել այդ բան աս
տեղծությունները, վեպերը, որ դրանք գաղտնի թա
ք ըս-

տոցներում էին պահում: Փոխարենը, պատկերացրու իմ

modo che fossero 1500, poeti della Georgia, stu
denti, architetti e drammaturghi hanno risposto al
mio appello. I libri sono arrivati intasando la picco
la biblioteca del carcere, e siccome erano indiriz
zati a me ho potuto distribuirli a tutti. Strano però
che non si vedesse mai un libro in giro. Ero felice
che i prigionieri si fossero così tanto affezionati a
quelle poesie, romanzi, fino al punto da tenerli na
scosti in un rifugio segreto. E invece, immagina la
mia delusione quando ho cominciato a trovare le
prime copertine dei libri negli angoli più immondi
dove finivano i rifiuti del lager. Mi metto a racco
glierle fino a riempire il vuoto polveroso sotto la
mia branda. Si erano famato tutte le pagine dei li
bri. Una sera comincio a seppellire a gruppi di 10 le
copertine rigide di cartone c'erano anche le poesie
di Shakespeare tradotte da Pasternak e ho nota
to il suo piccolo autografo. Ho trattenuto questa
copertina qualche giorno in più e mi sono chiesto
per diverse notti se ricordavo almeno un verso del
grande drammaturgo inglese. Purtroppo neanche
uno […]". La lettura degli effetti dell'intervista di
Tonino Guerra all’amico sono stati più volte ripro
posti da programmi di RadioRai ed è attualmen
te ascoltabile per intero sul sito di RaiPlayRadio.
Quello che Guerra mette in scena è un lungo mo
nologo fatto di racconti della durata complessiva
di circa un quarto d’ora. I toni della sua voce di let
tore ce lo fanno intendere all’atto della registra
zione come ormai molto avanti negli anni, con un
ritmo inconfondibilmente scazonte, ’accento tipi
camente santarcangiolese e quel chiarore espres
sivo tipico di chi si sforza di dire e combatte contro
gli acciacchi dell’incipiente aetate.

հիասթափությունը, երբ ես սկսեցի գտնել գրքերի առաջ ին կազմերը ամենակեղտոտ անկյուններում, որտ եղ

հայտնվում էին ճամբարի թափոնները: Սկսեցի հավաքել դրանք, մինչև մահճակալիս տակի փոշոտ տարած
քի լցվելը։ Գրքերի բոլոր էջերն անհետացրել էին։ Մի երեկո սկսեցի 10 հատանոց խմբերով թաղել ստվա

րաթղթե կոշտ կազմերը, որոնց շարքում էին նաև Շեքս պիրի բանաստեղծությունները՝ Պաստեռնակի թարգ
մանությամբ և նկատեցի նրա փոքր ինքնագիրը։ Այդ կազմը մի քանի օր ավելի պահեցի և մի քանի գիշեր ինքս

ինձ հարցրի, թե արդյո՞ք հիշում էի գեթ մեկ տուն մեծանուն անգլիացի դրամատուրգից։ Դժբախտաբար, ոչ
մեկը […]»։ Տոնինո Գուերայի՝ իր ընկերոջից վերցր ած հարցազրույցի արդյունքների ընթերցումը բազմիցս

ներկայացվել է «RadioRai»-ի ծրագրերով և ներկայումս կարելի է ամբող ջությամբ լսել «RaiPlayRadio» կայքում:
Այն, ինչ Գուերան ցուցադրում է, մի երկար մենախոսությ ուն է՝ բաղկացած շուրջ 15 րոպե ընդհանուր տևողութ

յամբ պատմություններից։ Նրա՝ ընթերցողի ձայնի հնչերանգները ստիպում են մեզ ձայնագրության պահին
ըն
դ ունել նրան որպես տարիքով ավելի մեծ՝ ակնհայ
տ որեն հիպպոնաքսյան տաղաչափությամբ, տիպիկ

Սանտ արկանջելոյի տարածաշրջանի շեշտադրումով և այն արտահայտիչ պայծառությամբ, որը բնորոշ է
նրանց, ովքեր դժվարանում են ասել և պայքարում են սկիզբ առնող ծերության դեմ։

ԿԱՐԼՈ ԿՈՊՈԼԱ

Բ.գ.թ., իտալագետ

Իտալիայում հայկական սփյուռքի

հետազոտությունների մասնագետ

Հայաստանը մշակույթով հարուստ երկիր է, որի մշա
կութ ային խորը և արժեքավոր ինքնությունը զգացվում է
հենց կինոյից՝ հեղինակների հայացքներից, պատմութ
յուններից։

Հայկական կինոն մտածական է՝ հեռու արևմտյան կի-

նոյի որոշակի արագությունից, չնայած, որ ասիականների
շարքերում ամենաեվրոպականն է։ Եվ երկու երկրնե-

րի միջև ներդաշնակությունը, անշուշտ, կարելի է չափել

Սերգեյ Փարաջանովի և Ֆեդերիկո Ֆելինիի միջև հայտ
նի բարեկամության և հիացմունքի միջոցով, ինչը ներդաշնակության և զգայունության մի վկայություն է՝ չնայած աշխարհագրական առումով միմյանցից հեռու լինե-

լուն, ինչպես նաև այն հարգանքի տուրքի շնորհիվ, որը

CARLO COPPOLA
Dottore di Ricerca in Italianistica
studioso della Diaspora Armena in Italia

1977 թ. «Այլակարծության բիենալեի» միջոցով կազմա-

կերպ ել էր Վենետիկի կինոարվեստի միջազգային ցու-

ցահ անդեսը. գովելի մի միջոցառում, որի նպատակն էր
ուշադրության արժանացնել և փառաբանել Արևել յան

Եվրոպայի՝ քաղաքական պատճառներով հետապնդում

ների ենթարկվող որոշ արվեստագետներին և կինոգոր
ծիչներին։ Սերգեյ Փարաջանովն այդ միջոցառման կա

L'Armenia è una nazione ricca di cultura. Si perce
pisce la sua profondità e il suo spessore culturale
proprio dal cinema, dagli occhi dei suoi autori, dal
le sue narrazioni.
Il cinema armeno è meditativo, lontano dalla ve
locità di un certo cinema occidentale, sebbene sia
il più europeo tra gli asiatici. E la sintonia tra i due
Paesi la si potrebbe misurare sicuramente attra
verso la nota amicizia e ammirazione tra Sergej
Paradjanov e Federico Fellini, testimonianza di
una armonia di sensibilità pur geograficamente
lontane, ma anche in occasione dell'omaggio che
nel 1977 organizzò la Mostra Internazionale del
Cinema di Venezia con la "Biennale del dissenso",
lodevole manifestazione di attenzione e celebra
zione di alcuni artisti e cineasti dell'Europa dell'est
perseguitati per motivi politici. Sergej Paradjanov
fu grande protagonista di questa manifestazio
ne, sebbene assente, in quanto recluso per motivi
politico-artistici.

րևոր ագույն հերոսներից մեկն էր, չնայած, որ բացակա

յում էր՝ քաղաքական-գեղարվեստական պատճառներով գտնվելով բանտարկության մեջ։

Հետևաբար, Հայաստանի հետ կապը հեռուներից է գալ իս։
«Ոսկե ծիրան» երևանյան միջազգային կինոփառատոնը

և Մոնոպոլիի (Պուլիա) «Սուդեստիվալը»՝ Իտալիայի ար
տաքին գործերի և միջազգային համագործակցության
նախարարության նախաձեռնած «Vivere ALL’Italiana» ինտեգրված խթանման ծրագրի շնորհիվ, Երևանում Իտա

լիայի դեսպանության հովանու ներքո, 2019 թ. մայիսի
24-ին

Հայաստանի

մայրաքաղաքում

ստորագրեցին

իրենց եռամյա Համագործակցության հուշագիրը։ Այս
ընկ երակցությունը, որը երկու երկրների մշակույթների

և հասարակությունների ճանաչման համար արժեքա-

վոր հնարավորություն է, հավաքում է ող ջ ժառանգութ

յունը և նոր կյանք հաղորդում դրան։ Եվ հենց վերջին
կինոարտադրությանն ուղղված հայացքի միջոցով կի-

նոն կվերածվի մի շատ երկար ժապավենի, որը կկապակ

ցի երկու երկրները, կյանք կպարգևի պատմությունների

մի կամրջի և զգայունության շարունակական մի հոսքի։
Սա ստեղծագործությունների և մեկնաբանություննե-

րի, բառերի և պատկերների միջև մի երկխոսություն է,
որն ունակ է միջմշակութային ճանապարհով միավորելու երկու երկրները:

Եթե Բեռնարդո Բերտոլուչիի ասածի պես՝ «աշխարհը

հիշելու ենք կինոյի միջոցով», ապա յոթերորդ արվեստին է վստահվելու երկու երկրների միջև երկխոսութ-

յան, գիտելիքների ստեղծման և նրանց մշակութա
յ ին
տարածքներում կինոմշակույթի, ստեղծագործություն

ների ու հեղինակային հայացքների տարածման կարո
ղությունը։

Քանի որ դպրոցը միշտ հանդիսացել է ապագա ընթեր
ցողների և հանդիսատեսի գիտելիքի և կրթության վայր,
ապա «Սուդեստիվալը»՝ սեփական ծրագրի համաձայն
և Պուլիա շրջանից ստացած աջակցության ու ուշա
դրության շնորհիվ, Իտալիայում կներկայացնի հայկական պատմության և մշակույթի մասին գիտելիքները

խորացնելու հնարավորություններ՝ ուղղված տարածաշրջանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

ների ուսանողներին: Եվ, ինչպես նախատեսվում է ստո

րագրված Համաձայնագրով (երբ համավարակն արդեն

հիշողություն դարձած կլինի և սահմանները կրկին բաց

Il legame con l'Armenia viene da lontano, quindi.
Il GAIFF di Jerevan e il SUDESTIVAL di Monopoli
(Puglia), che, grazie al piano di promozione inte
grata "Vivere ALL’Italiana", promosso dal Ministe
ro degli Esteri dell’Italia, e sotto l'egida dell'Am
basciata d'Italia a Jerevan, hanno firmato lo scor
so 24 maggio 2019 nella capitale armena il loro
Protocollo di collaborazione triennale, raccolgono
tale eredità e la rilanciano con un gemellaggio
destinato a rappresentare preziosa occasione di
conoscenza delle culture e delle società dei due
Paesi. Proprio attraverso gli occhi rivolti all’ultima
produzione cinematografica, il cinema sarà una
lunghissima pellicola che congiungerà i due Paesi,
che darà vita a un ponte di narrazioni e a un flus
so continuo di sensibilità, un dialogo tra opere e
commenti, tra parole e immagini, capaci di unire
interculturalmente i due Paesi.
Se, come affermava Bernardo Bertolucci, "ricor
deremo il mondo attraverso il cinema", sarà affi
data alla settima arte la capacità di creare dialogo
e conoscenza tra i due Paesi e diffusione, nei pro
pri spazi culturali, delle culture, delle opere e degli
sguardi autoriali del cinema.
Il SUDESTIVAL, come da proprio palinsesto e grazie
al sostegno e alla sensibilità della Regione Puglia,
proporrà in Italia momenti di approfondimento
sulla storia e la cultura armene, rivolti agli stu
denti degli Istituti Superiori del proprio territorio,
perché la scuola è da sempre lo spazio del sape
re e della formazione dei futuri lettori e dei futuri
spettatori. E, come il Protocollo prevede (quando
la Pandemia sarà un ricordo e le frontiere saranno
nuovamente aperte), le delegazioni dei due festi
val saranno puntualmente presenti nelle giornate
delle due manifestazioni e accanto agli sguardi si
svilupperanno le parole e quelle parole allarghe
ranno i pensieri, moltiplicheranno i dialoghi, gli
incontri e le curiosità.
Italia e Armenia sono due Paesi che hanno desi
derio di conoscere le proprie sintonie e le proprie
attraenti diversità.

կլինեն), երկու փառատոների պատվիրակությունները
միշտ և փոխադարձաբար ներկա կլինեն միմյանց միջո-

ցառումներին։ Հայացքների կողքին կծաղկեն բառերը,
իսկ այդ բառերը կընդլայնեն մտքերը, կբազմապատկեն
երկխոսությունները, հանդիպումներն ու հետաքրքրութ
յունները։

Իտալիան և Հայաստանը երկու երկրներ են, որոնք ցան
կություն ունեն ճանաչելու միմյանց նմանությունները ու
միմյանց գրավիչ տարբերությունները։

Կինոն կլինի նրանց թարգմանիչը։ Կինոն կհանդիպի

Il cinema sarà il loro translator. Il cinema incontrerà
la vita, produrrà bilaterale energia culturale.
Cosi, nel solco di tale impostazione, l’Ambascia
ta ha inteso pianificare la felice stagione cultura
le proprio irrobustendo la presenza del cinema e
coinvolgendo anche il Festival del Cinema Interna
zionale "SOSE", diretto da Rita Khalatyan, e Il Sa
lento International Film Festival, fondato e diretto
da Luigi Campanile e dedicato completamente a
film indipendenti ed innovativi.

կյանքին, կստեղծի երկկողմ մշակութային էներգիա։

Այսպիսով, նման մոտեցմամբ, դեսպանությունը նախա
տեսել է կազմակերպել իր մշակութային արժեքավոր
ծրագիրը, որտեղ ընդլայնելով կինոյի ներկայությունը՝

ներգրավել է նաև Ռիտա Խալաթյանի հիմնած «Սոսե»
միջազգային կինոփառատոնն ու Լուիջի Կամպանիլեի
ղեկավարած «Salento International Film Festival»-ը, որն
ամբող ջովին նվիրված է անկախ և նորարարական
ֆիլմերին։

ՄԻԿԵԼԵ ՍՈՒՄԱ

«Սուդեստիվալ» կինոփառատոնի հիմնադիր և
ղեկավար

MICHELE SUMA
fondatore e direttore del SUDESTIVAL

ԻՏԱԼԻԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԻՆՈՓԱՌԱՏՈՆԵՐԸ
ՍԵՐՏԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ԿԱՊԵՐԸ
«Ոսկե ծիրանի» իմ բարեկամներին հաջողվեց խորացնել

իմ սերը Հայաստանի հանդեպ». Այս խոսքերը հնչել են
իտալական կինոյի դասական Տոնինո Գուերայի շուրթե

րից` 2007-ի հարցազրույցներից մեկի ժամանակ: Դա նրա

երկրորդ այցն էր Հայաստան: Առաջին անգամ Գուերան
Հայաստանում էր 2006-ին` «Ոսկե ծիրան» կինոփառա
տոնի կազմակերպիչների հրավերով, և իր խոսքերով`

Հայաստանը նրան «մեծ երևակայական թռիչքների նոր
հնարավորություններ պարգևեց»:

Այս միտքը վերահաստատում է կինոփառատոների հսկայական դերն ու նշանակությունը երկրների միջև մշակու-

թային կապերի զարգացման և ամրապնդման գործում:
Կինոփառատոները ոչ միայն ընդլայնում են աշխարհա

գրական սահմանները, ընդարձակում փոխադարձ ճա

նաչ
մ ան և փոխըմբռնման հնարավորությունները, այլ
նաև ստեղծում ընդհանուր մշակութային տարածություն:

Այս իմաստով կինոն յուրահատուկ հնարավորություն է
տալիս ներկայացնելու մշակույթն ու երկիրը, նաև հան-

դիսատեսին «պատուհան» է բացում դեպի այլ մշակույթ։
Տարիներ առաջ Վենետիկի կինոփառատոնը բացահայ
տեց և կինոաշխարհին ներկայացրեց Փարաջանովին:

Եվ սա կարևոր փաստ է ինչպես կինոյի պատմության,
այնպես էլ մեր ընդհանուր մշակութային անցյալի հա

մար: Իր հերթին «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնը բացահայտեց Հայաստանը իտալական կինոյի այնպիսի նշա

նավոր գործիչների համար, ինչպիսին են փառատոնի
տարբեր տարիների պատվավոր հյուրեր Մարկո Բելո
կիոն, Պաոլո և Վիտտորիո Տավիանիները, Էնրիկա Անտո-

նիոնին, Կլաուդիա Կարդինալեն, Օռնելա Մուտին, Ջան
ֆրանկո Ռոզին, Պիետրո Մարչելոն և ուրիշներ: Նրանցից

շատերին շնորհվեց փառատոնի ամենակարևոր մրցա
նակը՝ «Փարաջանով յան Թալերը»։

Յուրաքանչյուր նման այց՝ յուրօրինակ հնարավորություն
է ծանոթանալու Հայաստանին, նրա պատմությանը, հնա-

գույն մշակույթին և, իհարկե, կինոյին: Հիշում եմ, որ հայ
լրագրողների հետ հանդիպումների ժամանակ Կլաու

դիա Կարդինալեն բազմիցս շեշտել էր, որ Անրի Վերնոյի
«Մայրիկ» ֆիլմում գլխավոր դերը խաղալուց հետո նա

I FESTIVAL CINEMATOGRAFICI D’ITALIA
E D’ARMENIA RENDONO PIÙ STRETTI
I LEGAMI TRA I DUE PAESI

երազում էր այցելել Հայաստան: Այդ երազները իրակա

"I miei amici del "Golden Apricot-International
Film Festival" sono riusciti ad approfondire la mia
passione per l’Armenia". Queste parole sono sta
te pronunciate durante un’intervista da Tonino
Guerra, un classico del cinema italiano, nel 2007.
Questa era la sua seconda visita in Armenia. Per la
prima volta Guerra era stato in Armenia nel 2006
su invito degli organizzatori del "Golden Apricot"
Film Festival, nelle sue parole, l’Armenia gli ha dato
"nuove opportunità per grandi voli immaginari’’.

ինչպես նաև կինոհանդիսատեսների ստվար բանակի

Questa idea ribadisce l’enorme ruolo e significa
to dei festival cinematografici nello sviluppo e nel
rafforzamento dei legami culturali tra i paesi. I fe
stival cinematografici non solo ampliano i confini
geografici, estendono le opportunità di mutuo
riconoscimento e di comprensione, ma creano an
che uno spazio culturale comune.
In questo senso il cinema offre un’opportunità
unica per presentare la cultura e il paese, inoltre
apre una "finestra" al pubblico su un’altra cultura.
Anni fa, il Festival del cinema di Venezia ha scoper
to e presentato Parajanov al mondo del cinema. E
questo è un fatto importante per la storia del ci
nema, così come per il nostro passato culturale co
mune. A sua volta il "Golden Apricot-International
Film Festival" ha rivelato all’Armenia figure del ci
nema italiano così famose come gli ospiti d’onore
di diversi anni del festival Marco Bellocchio, Paolo
e Vittorio Taviani, Enrica Antonioni, Claudia Cardi
nale, Ornella Muti, Gianfranco Rosi, Pietro Marcel
lo ed altri. Molti di loro hanno ricevuto il miglior
premio del festival "Parajanov’s Taller".
Ciascuna di queste visite è un’occasione unica per
conoscere l’Armenia, la sua storia, la cultura anti
ca e, ovviamente, il cinema. Ricordo che durante
gli incontri con i giornalisti armeni, Claudia Car
dinale ha ripetutamente sottolineato che dopo
aver interpretato la parte della protagonista nel

նանում են փառատոների շնորհիվ:

Մյուս կողմից, իտալական կինոյի հայ երկրպագուների,
համար (ներառյալ երիտասարդներին), «Ոսկե ծիրանը»
միշտ եղել և մնում է ժամանակակից իտալական կինոյի

լավագույն նմուշերի հետ անմոռանալի հանդիպումների

յուրահատուկ հարթակ: Փառատոնի գոյության 16 տա
րիների ընթացքում իտալական ֆիլմերը միշտ իրենց

ուրույն տեղն են գտել ինչպես փառատոնի մրցութային

և հետահայաց ծրագրերում, այնպես էլ ունեցել են
երևանյան պրեմիերաներ։ Իսկ մի շարք ֆիլմեր էլ Երևա

նից Իտալիա են տարել մրցանակներ՝ «ոսկե» և «արծա
թե» ծիրաններ:

Եվ, վերջապես, նման հանդիպումները, անկասկած,
նպաստում են Իտալիայի և Հայաստանի կինոգործիչների

միջև կապերի զարգացմանը, կինոփառատոների միջև
համագործակցության ընդլայնմանը։ 2019 թ. մայիսին
Հայ աստանում Իտալիայի դեսպանության և անձամբ դեսպան Վինչենցո Դել Մոնակոյի նախաձեռնությամբ ստո
րագրվեց

փոխըմբռնման

հուշագիր

«Ոսկե

ծիրան»

երևանյան միջազգային կինոփառատոնի և Մոնոպոլիի

«Սուդեստիվալի» միջև: Հուշագիրը հիմք է դառնում կանոնավոր մշակութային համագործակցության և փոխա
նակման: Այսուհետ «Ոսկե ծիրանը» կունենա իտալական

կինոյի բաժին, իսկ «Սուդեստիվալը»՝ հայկական կինոյի
օր: Երկու փառատոների ղեկավարները վերահաստա

տեցին այն միտքը, որ կինոն միմյանց ճանաչելու լավա
գույն միջոցն է:

Իսկ ընթացիկ՝ 2020-րդ կինեմատոգրաֆիա
կ ան տա-

րին բացվ եց հունվարի 20-ին: Այդ օրը Հայաստանի կինե

մատոգ րաֆիստների միության դահլիճում (Հ. Մալ յան ան

վան թատրոն) մեկնարկեց Ֆեդերիկո Ֆելինիի և Տոն ինո

Գուերայի հարյուրամյա հոբել յաններին նվիրված ծրա
գիրը ("Centenary of Federico Fellini and Tonino Guerra")։

Ամսաթիվը պատահական չէր ընտրված. ող ջ կինոաշ

խարհը հունվարի 20-ին նշում էր բոլոր ժամանակների
մեծագույն ռեժիսորի` Ֆեդերիկո Ֆելինիի 100-ամյակը:

Հայ կինոռեժիսորները նշանավորեցին այս օրը` «Ջինջեր
և Ֆրեդ» (1986) ֆիլմի դիտմամբ, որտեղ Ֆելինի-Գուերա,

ռեժիսոր-սցենարիստ յուրահատուկ ստեղծագործական

film "Mayrig" di Henri Verneuil, sognava di visitare
l’Armenia. Quei sogni vengono realizzati grazie ai
festival.
Dall’altra parte, per i fan armeni del cinema italia
no, così come per il grande esercito di spettato
ri (compresi i giovani), "Golden Apricot-Interna
tional Film Festival" è sempre stato e rimane una
piattaforma unica per incontri indimenticabili con
i migliori campioni del cinema italiano moderno.
Durante i 16 anni di esistenza del festival, i film ita
liani hanno sempre trovato il proprio posto sia nei
programmi competitivi e di retrospettiva del festi
val, sia nelle anteprime di Jerevan. Mentre nume
rosi film hanno portato premi da Jerevan in Italia
che sono le Albicocche "d’oro" e "di argentato".
E, infine, tali incontri, senza dubbio, contribuiscono
allo sviluppo di legami tra cineasti italiani e arme
ni, all’ampliamento della cooperazione tra festival
cinematografici. Nel maggio del 2019, su iniziati
va dell’Ambasciata d’Italia in Armenia e personal
mente dall’Ambasciatore Vincenzo Del Monaco, è
stato firmato un Protocollo d’intesa tra il "Golden
Apricot- Yerevan International Film Festival" ed il
"Sudestival" di Monopoli. Il Memorandum costi
tuisce la base per una regolare cooperazione e
scambio culturale. D’ora in poi, "Golden Apricot"
International Film Festival" avrà una sezione cine
matografica italiana mentre "Sudestival" avrà una
Giornata del cinema armeno. I dirigenti dei due fe
stival hanno ribadito l’idea che il cinema è il modo
migliore per conoscersi.
Invece l’attuale anno cinematografico 2020 è sta
to inaugurato il 20 gennaio. Quel giorno, alla sala
presso l’Unione dei Cinematografisti dell’Armenia
(Teatro H. Malyan), è stato avviato il programma
dedicato ai centenari di Federico Fellini e di Tonino
Guerra.
La data non è stata scelta a caso. Il 20 gennaio,
l’intero mondo del cinema ha celebrato il centena
rio del più grande regista di tutti i tempi, Federico
Fellini. I cineasti armeni hanno celebrato questo

տանդեմը դրսևորվել է նորովի և հարստացել նոր երանգ

ներով: Հաջորդ ցուցադրումը տեղի ունեցավ փետրվարի
27-ին և կինոյի նվիրյալներին անմոռանալի հանդիպում

պարգևեց ֆելինյան գլուխգործոց` «Ճանապարհ» (1954)
ֆիլմի շնորհիվ:

Ըստ ծրագրի կազմակերպիչների, ամբող ջ 2020-ը պիտի
անցնի Ֆելինի-Գուերայի 100-ամյակի նշանաբանի ներքո: Ֆիլմերի ցուցադրմանը զուգահեռ, ծրագիրը ներա

ռում է Տոնինո Գուերայի «Նամակներ Ֆելինիին» երկլե
զու (իտալերեն-հայերեն) գրքի hրատարակումը, և Գուե-

րայի նկարների և կոլաժների ցուցահանդեսների կազմա
կերպումը: Ծրագրի կարևոր մասն են կազմում հատուկ
հետահայաց ցուցադրությունները և վարպետության

դաս երի շարքը` «Ոսկե ծիրան» 17-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում: Փառատոնը պետք է անցկացվեր 2020 թվականի հուլիսի 12–19-ին: Սակայն համա
ճարակի և արտակարգ դրության պայմաններից ելնելով,

այն հետաձգվել է մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի սկիզբ:
Այնուամենայնիվ, ամսաթվերի փոփոխությունը բնավ չի

ազդել ծրագիրը լիարժեք իրականացնելու կազմակեր
պիչն երի մտադրությանը, քանի որ այս նախագիծը, անկասկած, նոր էջ կդառնա Իտալիայի և Հայաստանի կի
նոհամագործակցության պատմության մատյանում:

Ֆեդերիկո Ֆելինիի և Տոնինո Գուերայի հարյուրամյա հոբել յաններին նվիրված ծրագրի կազմակերպիչներն են՝

Հայաստանում Իտալիայի դեսպանությունը, Հայաստ ա-

նի կինեմատոգրաֆիստների միությունը, «Դանթե Ալի
գիերի» երևանյան ասոցիացիան և «Ոսկե ծիրան» երևանյան միջազգային կինոփառատոնը:

2018 թվականին ՀՀ-ում Իտալիայի դեսպանության աջակ-

ցությամբ լույս տեսած «Հայկական կինոյի իտալական էջե
րը» գրքույկի շապկին պատկերված են համաշխարհային
կինոյի երկու մեծերի՝ հայ Սերգեյ Փարաջանովի և իտա-

լացի Տոնինո Գուերայի կոլաժները: «Ես շնչում էի նրա

հեքիաթների կախարդանքով»,- գրել է Գուերան Փարա
ջանովի մասին: Այս խոսքերը լավագույնն են արտացո

լում ոչ միայն երկու հանճարների հոգևոր կապը, այլ նաև
երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող սերտ մշակու
թային համագործակցության մակարդակը։

giorno con la proiezione di "Ginger-Fred" (1986),
in cui Fellini-Guerra, l’unico tandem creativo del
regista-sceneggiatore, è stato rievocato e arricchi
to con nuove sfumature. La proiezione successiva
ebbe luogo il 27 febbraio e il film donò un incontro
indimenticabile con il film "La strada" (1954).
Secondo gli organizzzatori del programma l’intero
2020 dovrebbe essere sotto il motto del centesimo
anniversario di Fellini-Guerra. Parallelamente alla
proiezione dei film, il programma include la pub
blicazione del libro bilingue (italiano-armeno) di
Tonino Guerra, intitolato "Lettere a Fellini", l’orga
nizzazione di mostre di dipinti e collage di Guerra.
Una parte importante del programma sono le so
eciali proiezioni retrospettive e la serie di Master
"Class nell’ambito del XVII "Golden Apricot-Inter
national Film Festival". Il festival si sarebbe tenuto
il 12-19 luglio del 2020, però a causa dell’epidemia
e dello stato di emergenza, il festival è stato rinvia
to all’inizio di novembre 2020. Tuttavia, la modifi
ca delle date non ha influenzato l’intenzione degli
organizzatori di attuare pienamente il program
ma, poiché questo programma diventerà senza
dubbio una nuova pagina nel regisro della storia
della cooperazione cinematografica italo-armena.
Gli organizzatori dei programmi per il centena
rio di Federico Fellini e Tonino Guerra sono l’Am
basciata d’Italia in Armenia, l’Unione dei Cine
matografisti dell’Armenia, il Comitato di Jerevan
dell’Associazione "Dante Alighieri" ed il "Golden
Apricot-International Film Festival".
La copertina del libro "Pagine italiane del cine
ma armeno", pubblicata nel 2018 con il sostegno
dell’Ambasciata d’Italia in Armenia, raffigura i
collage di due grandi personaggi del cinema mon
diale, Tonino Guerra, italiano, e Sergey Parajanov,
armeno. "Sono stato ispirato dalla magia delle sue
fiabe", ha scritto Guerra di Parajanov. Queste pa
role riflettono nel modo migliore non solo la con
nessione spirituale tra i due geni, ma anche il li
vello della stretta cooperazione culturale tra i due
paesi.

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Կինոգետ

«Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնի
համահիմնադիր

SUSANNA HARUTYUNYAN
Critico cinematografico
Co-fondatrice del "Golden Apricot-International
Film Festival"

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍՈՒԴԵՍՏԻՎԱԼԻ» ՀԵՏ

COLLABORAZIONE CON "SUDESTIVAL"

«Կինոն հանդիսանում է բոլոր երկրների մշակութային

"Il cinema è spirito culturale di tutti i paesi. La pe
culiarità del cinema italiano consiste nel combina
re al meglio la storia e la scenografia, l’arte foto
grafica e la musica".

ոգին։ Իտալական կինոյի առանձնահատկությունը կայ ա
նում է նրանում, որ այն լավագույնս միավորում է պատմությունն ու սցենոգրաֆիան, լուսանկարչական ար
վեստն ու երաժշտությունը»:

ՎԻՆՉԵՆՑՈ ԴԵԼ ՄՈՆԱԿՈ
Իտալիայի դեսպան

VINCENCO DEL MONACO
Ambasciatore d’Italia

«Հանուն առող ջության» ֆիլմը

Il film "Alla salute"

Երկիր՝ Իտալիա

Produzione: Italia
Regia: Brunella Filì
Anno: 2018

Ռեժիսոր՝ Բրունելա Ֆիլի
Տարեթիվ՝ 2018 թ.

«Կրակե՛ք դաշնակահարի վրա» դրաման

Il film dramma "Sparate sul pianista"
(dedicato a Charles Aznavour)

Երկիր՝ Ֆրանսիա

Produzione: Francia
Regia: François Truffaut
Attori: Charles Aznavour, Marie Dubois,
Nicole Berger, Michèle Mercier
Anno:1960

(ցուցադրությունը նվիրված էր Շառլ Ազնավուրին)
Ռեժիսոր՝ Ֆրանսուա Տրյուֆո

Գլխավոր դերերում՝ Շարլ Ազնավուր, Մարի Դյուբուա,
Նիկոլ Բեղժե, Միշել Մերսիե
Տարեթիվ՝ 1960 թ.

վեցին.

All’interno della sezione "Screening of
Armenia" sono stati presentati:

«Արարատի զավակները» փաստագրական ֆիլմը

Il documentario "I figli dell’Ararat"

«Screening of Armenia» ծրագրի շրջանակում ներկայաց

Երկիր՝ Իտալիա

Հեղինակ՝ Անդրեա Մանյանի

Ռեժիսոր՝ Գրացիա Միքելաչի
Տարեթիվ՝ 2012 թ.

Produzione: Italia
Autore: Andrea Magniani
Regia: Grazia Michelacci
Anno 2012

Եվրոպայի օրվան նվիրված փառատոնի շրջա

նակներում Երևանի «Մոսկվա» կինոթատրո

նում, Դիլիջանի միջազգային քոլեջի և Հայ
կական բարեգործական ընդհանուր միության
դահլիճներում ցուցադրվեցին.

Nell’ambito della rassegna "Fare Cinema" e della
Giornata dell’Europa, una serie di proiezioni,
presso il Cinema "Mosca" di Jerevan, il Colle
gio Internazionale del Mondo Unito a Dilijan,
e l’Unione Generale di Beneficenza Armena:

«Մեր ժառանգությունը, որտեղ անցյալը հանդիպում է

ապագային» խորագրով փառատոնի կազմակերպիչներն
էին Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրա
կությունն ու ՅՈՒՆԻՔ-Հայաստան կլաստերը:

A realizzare il Festival, intitolato "Il nostro patri
monio, dove il passato incontra il futuro", erano la
Delegazione dell’Unione Europea in Armenia e il
Cluster Armenia dell’EUNIC.

Եվրոպական ֆիլմերի փառատոնի

Եվրոպական ֆիլմերի փառատոնի

Giornate italiane del Festival
del Cinema Europeo

Giornate italiane del Festival
del Cinema Europeo

իտալական օրերը

իտալական օրերը

Կինոփառատոնը բացվեց «Գլորիա Մունդի»
ֆիլմով

Il Festival del Cinema è stato inaugurato
con il film "Gloria Mundi"

Ծրագրում ներառված ԵՄ անդամ 12 երկրների 2019 թվա-

կանին արտադրված լավագույն ֆիլմերը ցուցադրվեցին
Երևանում, Գյումրիում, Դիլիջանում և Վանաձորում:

I migliori film inseriti nel programma, prodotti nel
2019 e provenienti da 12 paesi membri dell’Unio
ne Europea, sono stati proiettati a Jerevan, Gyu
mri, Dilijan e Vanadzor.

խաղի համար արժանացել էր «Վոլպիի գավաթ» մրցա

Ariane Ascaride, la protagonista, nel 2019 ha vinto
la Coppa Volpi al Festival Cinematografico di Ve
nezia per la migliore interpretazione femminile.

«Գլորիա Մունդի»

"Gloria Mundi"

Երկրներ՝ Ֆրանսիա, Իտալիա

Paese di produzione: Francia, Italia

Ժանր՝ սոցիալական դրամա

Genere: dramma sociale

Ռեժիսոր՝ Ռոբեր Գեդիգյան

Regia: Robert Guédiguian

Օպերատոր՝ Պիեր Միլոն

Operatore: Pierre Milon

Կոմպոզիտոր՝ Միշել Պետրոսյան

Compositore: Michel Vandestien

Դերերում՝ Ժերար Մեյլան, Անաիս Դեմուստիե, Ռոբինսոն

Attori: Gérad Meylan, Anaïs Demoustier,
Robinson Stévenin, Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin, Sophie Payan

Ֆիլմի դերակատար Արիան Ասկարիդը 2019 թվական ին,
Վենետիկի կինոփառատոնում լավագույն դերասանական
նակին:

Ֆիլմերի ցուցադրությունից բացի, տեղի ունեցան նաև
հանրային քննարկումներ և վարպետության դասեր՝ կի-

նոյի հայ և միջազգային մասնագետների մասնակցութ
յամբ։

Oltre alle proiezioni di film, si sono tenuti dibatti
ti pubblici e masterclass con la partecipazione di
esperti armeni e internazionali del cinema.

Սթեվենեն, Արիան Ասկարիդ, Ժան-Պիեռ Դարուսեն,
Սոֆի Պայան

«Դավաճանը» ֆիլմը ցուցադրվեց

կինոփառատոնի հիմնական ծրագրում

Nel programma principale del Festival
Cinematografico è stato proiettato il film
"Traditore"

ղի էր ունեցել 2019 թվականի մայիսին՝ Կաննի կինոփա
ռատոնի շրջանակներում:

Il film "Traditore" è stato presentato in anteprima
mondiale nel maggio del 2019 nell’ambito del Fe
stival di Cannes.

«Դավաճանը»

"Traditore"

Երկրներ՝ Իտալիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա,
Բրազիլիա

Paese di produzione: Italia, Francia, Germania,
Brasile

Ժանր՝ դրամա

Genere: dramma

Ռեժիսոր՝ Մարկո Բելոկիո

Regia: Marco Bellocchio

Դերերում՝ Պիերֆրանչեսկո Ֆավինո, Լուիջի Լուո Կաչիո,

Attori: Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio,
Fausto Russo Alesi, Maria Fernanda Cândido,
Fabrizio Ferracane, Nicola Calì, Giovanni Calca
gno, Bruno Cariello

«Դավաճանը» Ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան տե-

Ֆաուստո Ռուսո Ալեսի, Մարիա Ֆերնանդա Կանդիդու,
Ֆաբրիցիո Ֆեռականե, Նիկոլա Կալի, Սովաննի
Կալկագնո, Բրունո Կարիելո

«Զարմանալի Լեոնարդոն» ֆիլմի երևանյան
պրեմիերան տեղի ունեցավ Վերածննդի

իտալացի հանճար Լեոնարդո դա Վինչիի
մահվան 500-րդ տարելիցին նվիրված
միջոցառումների շրջանակներում:

La prima del film "Io, Leonardo" (2019) a
Jerevan, nell’ambito degli eventi dedicati
al 500-esimo anniversario della morte del
genio italiano del Rinascimento, Leonardo
da Vinci.

«Զարմանալի Լեոնարդոն»

"Io, Leonardo"

Ռեժիսոր՝ Խեսուս Գարսես Լամբերտ

Regia: Jesus Garces Lambert

Օպերատոր՝ Դանիելե Չիպրի

Operatore: Daniele CiprÌ

Դերերում ՝ Լուկա Արջենտերո, Ֆրանչեսկո Պաննոֆինո,

Attori: Luca Argentero, Francesco Pannofino,
Angela Fontana, Massimo De Lorenzo ecc

Անջելա Ֆոնտանա, Մասիմո Դե Լորենցո և այլոք

«Մարդասպան. Սենյակ 164»
Երկրներ՝ Ֆրանսիա, ԱՄ Ն
Տարեթիվ՝ 2018

"El Sicario: Room 164"
Paesi di produzione: Francia, USA
Anno della produzione: 2018
«Ծովի մակարդակից ցածր»
Երկրներ՝ ԱՄ Ն, Իտալիա
Տարեթիվ՝ 2008

"Below Sea Level"
Paesi di produzione: USA, Italia
Anno della produzione: 2008

Տեղի ունեցավ վարպետության դաս` Ջանֆրանկո Ռոզիի
մասնակցությամբ։ Համաշխարհային կինոյում մեծ ներ
դրման համար ռեժիսորն արժանացավ «Փարաջանով
յան թալեր» մրցանակի:

Հոբել յանական 15-րդ «Ոսկե ծիրան»-ը հյուրընկալեց կի

նոռեժիսոր Ջանֆրանկո Ռոզիին և հայ հանդիսատեսին
ներկայացվեց ռեժիսորի հետևյալ ֆիլմացանկը.

«Սրբազան օղակաձև ճանապարհը»
Երկրներ՝ Իտալիա, Ֆրանսիա
Տարեթիվ՝ 2018

"Sacro GRA"
Paesi di produzione: Italia, Francia
Anno della produzione: 2018

La XV edizione giubilare di "Golden Apricot" ha
ospitato il regista cinematografico Gianfranco Rosi:
agli spettatori sono stati presentati i seguenti film:

Master class di Gianfranco Rosi. Al regista è sta
to assegnato il premio "Thaller di Parajanov" per il
"Grande contributo artistico al Cinema Mondiale".

Տրիկազե քաղաքում 2004 թվականին Լուիջի Կամպանիլեի հիմնադրած Սալենտոյի միջազգային կինոփառ ա

տոնը ամեն տարի ծանոթացնում է Իտալիայի հարավի
ժամանակակից ռեժիսորների հետ՝ անդրադառնալով կինոարդյունաբերության պատմությանը, կազմակերպելով
համաշխարհային պրեմիերաներ, հատուկ միջոցառում

ներ, սեմինարներ։ Կինոփառատոնն ամբող ջովին նվիր
ված է անկախ և նորարարական ֆիլմերին։

Il Salento International Film Festival, fondato nel
2004 da Luigi Campanile a Tricase, ogni anno fa
conoscere registi contemporanei del Sud Italia
facendo riferimento alla storia della produzione
cinematografica e organizzando prime mondiali,
iniziative speciali e seminari. Il Film Festival è de
dicato completamente ai film indipendenti ed in
novativi.

Փառատոնի լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային ժյուրիում էր կինոքննադատ Պաոլո Բերտոլինը (Իտալիա), իսկ

կարճ ամետրաժ ֆիլմերի տարածաշրջան ային մրցույթի

ժյուրին նախագահում էր ռեժիսոր Պիպո Մեցապեսան
(Իտալիա):

Փառատոնի տարբեր ծրագրերում ցուցադրվեցին իտա
լական (և համատեղ արտադրությամբ նկարահանված)
ֆիլմեր.

Nella giuria internazionale dei lungometraggi il
critico cinematografico Paolo Bertolin (Italia), con
il regista Pippo Mezzapesa (Italia), come presiden
te della giuria del concorso regionale per i corto
metraggi.

In vari programmi del Festival sono stati proiettati film italiani (e di co-produzione).

«Ֆրանցիսկոս Պապ. խոսքի տեր մարդը»
Ռեժիսոր՝ Վիմ Վենդերս

Երկրներ՝ Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա,
Վատիկան, Շվեյցարիա
Տարեթիվ՝ 2018

"Papa Francesco – un uomo di parola"
Regia: Wim Wenders
Paesi di produzione: Germania, Francia, Italia,
Vaticano, Svizzera
Anno di produzione: 2018

«Երազողները»

Ռեժիսոր՝ Բեռնարդո Բերտոլուչի

Երկրներ՝ Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա
Տարեթիվ՝ 2003

"I sognatori"
Regia: Bernardo Bertolucci
Paesi di produzione: Gran Bretagna, Francia, Italia
Anno di produzione: 2003

«Թեյ Մուսոլինիի հետ»
«Հրաշքներ»

Ռեժիսոր՝ Ալիչե Ռորվախեր

Երկրներ՝ Գերմանիա, Իտալիա, Շվեյցարիա
Տարեթիվ՝ 2014

"Le Meraviglie"
Regia: Alice Rohrwacher
Paesi di produzione: Germania, Italia, Svizzera
Anno di produzione: 2014

Ռեժիսոր՝ Ֆրանկո Ձեֆիրելի

Երկրներ՝ Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա
Տարեթով՝ 1999

"Tè con Mussolini"
Regia: Franco Zeffirelli
Paesi di produzione: Gran Bretagna, Italia
Anno di produzione: 1999

Հ. Մալ յանի անվան թատրոնում «Վիվա Իտալիա 2020»
ծրագրի շրջանակներում մեկնարկում է Ֆեդերիկո Ֆե

լինիի և Տոնինո Գուերայի 100–ամյա հոբել յաններին
նվիրվ ած ծրագիրը:

Նախագծի բնաբան էր Դանթեի հետևյալ տող երը. «Եր
ջանիկ է նա, ով դառնում է ընտրյալ»։

Nell’ambito del programma "Viva Italia 2020",
Presso il Teatro H. Malyan, prende avvio il pro
gramma dedicato al cenetenario della nascita di
Federico Fellini e di Tonino Guerra.
Le seguenti righe di Dante sono scelte come motto
del progetto: "Felice è colui che viene scelto".

Այս ֆիլմի համար Ֆելինին արժանացել է
իր առաջին Օսկարին:

Per questo film Fellini vinse il suo primo
Oscar.

Պատահական չէ, որ այժմ այս ոլորտում ընթացքի մեջ է
իտալահայկական մշակութային համագործակցության

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ամենանշանակալի դրսևորումը՝ ՌՕՔԵՄՓ Մշակութային

ժառանգության պահպանության, կառավարման և ար-

ժևորման տարծաշրջանային կենտրոնի գործունեութ
յունը։ Կենտրոնը ստեղծվել է ՀՀ կրթության, գիտության,

SCIENZA E ISTRUZIONE

մշակույթի և սպորտի նախարարության և Բոլոնիայի

«Alma Mater Studiorum» համալսարանի համատեղ նա
խաձեռնությամբ և Իտալիայի Արտաքին գործերի և մի

Այս կատալոգը թերթելիս ակնհայտ են դառնում
Իտալիան և Հայաստանը միմյանց կապող մշակութ ային համագործակցության որակն ու ինտեն

սիվությունը։ Սա արժեքների և ավանդույթների

ընկալման վրա հիմնված համագործակցություն է,
որն ամրապնդվել է դարերի ընթացքում և ակա

նատես դարձել այնպիսի նշանակալի պահերի,
ինչպիսին է 1512 թ. Վենետիկում առաջին հայերեն
գրքի տպագրությունը։

1960-ականներին ձևավորվեց պատմագեղարվես
տական ժանրի ուսումնասիրությունների հարուստ

մի շարք, որտեղ հիմնականում շեշտադրված էր
ճարտարապետությունը։ Հետո 1988 թ. երկրաշ արժի հետևանքով առաջացած ճարտարապետական կոթողների պաշտպանության և պահպան

ման հրատապ անհրաժեշտությունից ելնելով, աստիճանաբար ուշադրությունը սևեռվեց մշակութ ա
յին ժառանգության պահպանման և արժևորման

հարցերի վրա։ Իրականացվել է Հայ մշակույթի
ուսումնասիրությունների և փաստագրման կենտ-

րոնին և իտալական հեղինակավոր համալսարան
ներին պատկանող՝ գիտնականների և փորձագետների կազմակերպած ուսումնական առաքելութ

յունների, դասընթացների, գիտաժողովների և ցուցահանդեսների երկար շարք, որոնք 1999 թվականից հաջորդել են միմյանց՝ աջակցություն ստանալով
Իտալիայի կառավարությունից, նախ՝ Իտալիայի

Արտաքին գործերի նախարարության, իսկ այնուհետև Զարգացման համագործակցության իտալա
կան գործակ ալ ության (AICS) միջոցով։

Sfogliando le pagine di questo catalogo ap
paiono evidenti la qualità e l’intensità della
collaborazione culturale che lega l’Italia e
l’Armenia. Una collaborazione basata su una
condivisione di valori e di tradizioni che si è
consolidata nel corso dei secoli e che ha visto
momenti estremamente significativi quali la
stampa del primo libro armeno a Venezia nel
1512.
A partire dagli anni ’60 del ‘900 si è venuto
formando un ricco filone di studi in campo
storico artistico, con un particolare focus
sull’architettura che, anche a seguito delle
impellenti esigenze di conservazione e salva
guardia evidenziatesi a seguito del terremo
to del 1988, si è via via concentrato sui temi
della salvaguardia e della valorizzazione del
patrimonio culturale. Una lunga serie di mis
sioni di studio, corsi, conferenze e mostre
organizzate da studiosi ed esperti facenti
capo al Centro Studi e Documentazione del
la Cultura Armena e a prestigiose università
italiane si sono succedute negli ultimi anni e,
dal 1999, sono state supportate dal Governo
italiano attraverso il Ministero degli Affari
Esteri prima e l’Agenzia Italiana per la Coo
perazione allo Sviluppo (AICS) poi.
Non è un caso quindi che si collochi in que
sto campo l’espressione più significativa del
la collaborazione culturale italo armena at-

ջ
ա զգային համագործակցության նախարարության ու

AICS-ի էական աջակցությամբ։ ՌՕՔԵՄՓ-ը գտնվում է

Հայաստանի ազգային պատկերասրահում (Երևանի Հան
րապետության հրապարակ)։ Կենտրոնի շնորհանդեսը

տեղի է ունեցել 2018 թ. հուլիսի 31-ին՝ Իտալիայի Հանրա-

պետության նախագահ Սերջիո Մատարելլայի և Հայաս
տանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
մասնակցությամբ։

ՌՕՔԵՄՓ կենտրոնը օգտվում է Բոլոնիայի համալսարա

նի համակարգած միջազգային և բազմապրոֆիլ աշխա
տանքային խմբի ծառայությունից և, իբրև միջամտության
ռազմավարություն, առաջարկում է գլոբալ մոտեցում՝

մշակ ութային ժառանգության պահպանման և արժևոր

ման թեմաներին։ Այն ներառում է ժառանգության յուրա
քանչյուր տեսակի ուսումնասիրություն, պահպանություն

և արժևորում՝ սկսած հնագիտական փոքր գտածոներից
մինչև նկարներ, քանդակագործությունից մինչև ճարտարապետություն, ընդհուպ քաղաքային լանդշաֆտա

յին մասշտաբների ընդլայնում՝ իհարկե հաշվի առնելով
Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական ժառան

գությունը կազմող ավանդույթների և մշակութային օգ
տագործման անգնահատելի արժեքը։

ՌՕՔԵՄՓ-ը տարածաշրջանային տեղեկատու կենտր ոն
է, որի գործունեությունը բաժանված է մի քանի ուղ-

ղությ ունների. դասընթացների և փոխանակման հնար ա
վոր ություններ՝ տեղական և տարածաշրջանային փորձագ ետների կատարելագործման ու գիտելիքների զար

գացման համար, մշակութային ժառանգության կառ ավա-

րում, հաղորդակցում և ամրակայում՝ Բոլոնիայի համալ
սարանի չորս կառույցների (Մշակութային արժեքների ֆա-

կուլտետ, Ռավեննայի Կամպուսի Ճարտարապետության

tualm ente in corso. Essa è costituita dal centro
ROCHEMP (Regional Office for Cultural Heritage
Enhancement Management and Protection), isti
tuito grazie ad una iniziativa congiunta del Mini
stero dell'Istruzione, della Scienza, della Cultura e
dello Sport dell'Armenia e di Alma Mater Studio
rum Università di Bologna con il sostegno indi
spensabile del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Italiano e di AICS,
collocato presso la sede della Galleria Nazionale
di Armenia in Piazza della Repubblica a Jerevan e
inaugurato il 31 luglio 2018 alla presenza del Presi
dente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella,
e del Presidente della Repubblica di Armenia, Ar
men Sarkissian.
Il Centro ROCHEMP si avvale di un gruppo di la
voro internazionale e multidisciplinare coordinato
dall’università di Bologna e propone come strate
gia di intervento un approccio olistico ai temi del
la conservazione e valorizzazione del Patrimonio
Culturale, che comprende lo studio, la conserva
zione e la valorizzazione di ogni tipologia di bene,
dal piccolo reperto archeologico ai dipinti, dalla
scultura all’architettura, fino ad arrivare alla scala
urbana e del paesaggio, senza trascurare l’inesti
mabile valore delle tradizioni e degli usi culturali
che costituiscono il Patrimonio Intangibile della
Repubblica di Armenia.
ROCHEMP è stato concepito come centro di Rife
rimento Regionale e la sua attività si articola in
diverse azioni finalizzate a creare opportunità di
formazione e scambio che permetteranno, agli
esperti locali e regionali, di aggiornare e approfon
dire le loro conoscenze sui diversi aspetti della ge
stione, della comunicazione e della valorizzazione
del Patrimonio Culturale grazie al coinvolgimento
diretto di docenti, ricercatori e personale tecnico
qualificato afferente a quattro Strutture dell’Uni
versità di Bologna, il Dipartimento di Beni Cultu
rali e il Dipartimento di Architettura del Campus

ֆակուլտետ, Պատմության, մշակույթների և քաղաքա

կրթության ֆակուլտետ և Զբոսաշրջության առաջատար

ուսումնասիրությունների կենտրոն) դասախ ոսների, հե

տազ ոտողների և տեխնիկական որակյալ անձնակազմի
անմիջական մասնակցությամբ։ Նախագ ծի մասն է նաև
վերականգնողների համար ուսումնական նոր ծրագրի

ստեղծման նպատակով ուղեցույց
ն երի մշակումը, որն
իրականցվում է նախագծի գիտա
կ ան գործընկերներ՝
Ճար
տ արապետության և շինարա
ր ության Հայաստա
նի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) և Հայաստանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի (ՀԳՊԱ) համագոր
ծակցությամբ։

Վերապատրաստման դասընթացների շարքում մեկնար-

կել էր մասնագիտական մի դասընթաց, որը նախատեսված էր այն փորձագետների համար, որոնք ներկայացված որակավորումների գնահատման, մասնագիտա-

կան փորձի և նախագծի ոլորտների համապատասխ ա-

նության սկզբունքով ընտրվել էին հանրային մրցույ
թով։ Տեղում իրականացված դասընթացները համալր-

վել են վեբինարներով, ինչպես նաև՝ Իտալիայում մասնա
գիտական դասընթացների առաջարկով։ Վերջիններս՝
վերապատրաստման դասընթացներին զուգահեռ, հա

մալրվել են տեղական հաստատություններին աջակցող

նախաձեռնություններով և բարելավել ժառանգությանը

վերաբերվող գործընթացի որակը, ինչպես նաև՝ նպաս
տել երկխոսությանը ու իրազեկմանը՝ գիտելիքների շա
րունակական և արդյունավետ փոխանակման միջոցով։

Կենտրոնը նաև իրականացնում է մշակույթը խթանող

գործունեություն, որն իրականացվում է կլոր սեղանների,
գիտաժողովների և վեբինարների կազմակերպմամբ,
ինչպես նաև՝ այս առիթով ստեղծված կայքով, բլոգով և
սոցիալական մեդիայի օգնությամբ։ Կարևոր նախաձեռ

նություն էր 2020 թ. հունվարին Երևանում կազմակերպ
ված առաջին միջազգային գիտաժողովը՝ Եվրոպայից և

տարածաշրջանի երկրներից ժամանած փորձագետների
մասնակցությամբ։ Թագավարակի պատճառով ստեղծ

ված արտակարգ իրավիճակում ՌՕՔԵՄՓ-ը կարողա-

ցել է շարունակել իր լիարժեք գործունեությունը՝ հար
մարվելով պահի սահմանափակումներին։

di Ravenna, il Dipartimento di Storia, Culture e Ci
viltà, il Centro di Studi Avanzati per il Turismo. E’
parte del progetto anche l’elaborazione di linee
guida per la creazione di un nuovo curriculo di stu
di per restauratori, in stretta collaborazione con i
docenti della National University of Architecture
and Construction of Armenia (NUACA) e dell’Ac
cademia di Belle Arti di Jerevan (YSAFA), partners
scientifici del progetto.
Tra le attività di formazione, è stato avviato un cor
so di specializzazione rivolto ad esperti selezionati
tramite bando pubblico per valutazione dei titoli
presentati e conformità dell’esperienza professio
nale agli ambiti del progetto. Le lezioni, erogate
in loco e integrate con attività online ed eventual
mente anche con l’offerta di specifici workshop in
Italia, saranno affiancate da interventi di supporto
alle istituzioni locali finalizzate ad accompagnare
l’aggiornamento e il miglioramento della qualità
dei processi e degli interventi per e sul patrimonio
e a favorire il dialogo e la trasmissione del sapere,
in un continuo e fruttuoso scambio di conoscenze.
Il Centro svolge anche un’attività di promozione
culturale che si declina con l’organizzazione di ta
vole rotonde, conferenze e webinar e con un sito
web dedicato, un blog e la presenza sui principali
social media. Un ruolo importante è stato giocato
dalla prima conferenza internazionale organizzata
a Jerevan nel gennaio 2020 con la partecipazione
di esperti provenienti dall’Europa e dai Paesi del
la Regione. Nel corso dell’emergenza dovuta al
Coronavirus ROCHEMP ha saputo reinventarsi e
adattarsi alle possibilità del momento, rimanendo
pienamente attivo.
La constatazione di questa resilienza e la vivacità
del centro ROCHEMP, la presenza in Armenia dal
2018 del Comitato di Jerevan dell’Associazione
Dante Alighieri, l’esistenza di diversi progetti Era
smus plus elaborati da università italiane e armene

ՌՕՔԵՄՓ կենտրոնի ակտիվ գործունեությունը, 2018 թվականից Հայաստանում «Դանթե Ալիգիերի» ասոցիա

ցիայի գոյությունը, իտալական և հայկական համալսա

րանների մշակած «Էրազմուս+» տարբեր ծրագրերի առկայությունը, Ազգային հետազոտական խորհրդի Հին միջերկրածով յան ուսումնասիրությունների ինստիտուտի և

Հայաստանի Հանրապետության Հնագիտության և ազ-

գագրության ինստիտուտի երկկողմ համագործակցութ
յամբ առաջարկված նոր նախագիծը թույլ են տալիս
կանխատեսել իտալա-հայկական մշակութային համա

գործակցության մեծ և հեռանկարային ապագան։ Շնոր

հավորում եմ բոլոր գլխավոր հերոսներին, Իտալիայի

e un nuovo progetto di collaborazione bilaterale,
promosso dall’Istituto di Studi sul Mediterraneo
Antico (CNR-ISMA) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche e dall’Istituto di Archeologia ed Etnogra
fia della Repubblica di Armenia, lasciano presagire
un futuro molto promettente per la collaborazio
ne culturale italo armena. Mi congratulo con tutti
i protagonisti, l’Ambasciata d’Italia, esperti italiani
e armeni, per le attività sopra illustrate e auguro
a tutti di avere successo nella realizzazione delle
proprie attività e dei propri sogni.

դեսպանությանը, իտալացի և հայ փորձագետներին, վերը

նշված գործունեությունների համար և բոլորին մաղթում

հաջողություններ՝ իրենց նպատակների և երազանքների
իրականացման գործում։

ԳԱՅԱՆԵ ԿԱԶՆԱՏԻ

ՌՕՔԵՄՓ նախագծի միջազգային փորձագետ

GAIANÈ CASNATI
Esperto internazionale sul progetto ROCHEMP

Իտալիացի փորձագետների մասնակցությամբ քննարկ

վեցին Հայաստանի մշակութային ժառանգության և դրա
պահպանման և վերաարժևորման կարևորության հետ
կապված հարցեր:

Con la partecipazione di esperti italiani si è discus
so del patrimonio culturale dell'Armenia e dell'im
portanza della sua salvaguardia e rivalorizzazione.
Զեկուցումներով հանդես եկան Հայաստանի Հանրապ ե-

տության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Իտալիայի Հե

տազոտությունների ազգային խորհրդի նախագահ, պրո
ֆեսոր Մասիմո Ինգուշոն, ՀՀ ԳԱԱ-ի, Երևանի պետական
համալսարանի, Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալ
սար անի, «Քենդլ» ինստիտուտի, Իտալիայի Օպտիկայի
ազգային ինստիտուտի անդամները:

Sono intervenuti il Presidente della Repubblica di
Armenia, Armen Sarkissian, il Presidente del Consi
glio Nazionale delle Ricerche della Repubblica Ita
liana, prof. Massimo Inguscio, i membri dell’Acca
demia Nazionale delle Scienze della Repubblica di
Armenia, dell’Università Statale di Jerevan, dell’U
niversità Russo-Armena (Slava), dell’Istituto "Kan
dell" e dell’Istituto Nazionale Italiano di Ottica.

Դիլիջանի միջազգային դպրոցի մի խումբ իտալացի
ուսան ողների հյուրընկալումը Հայաստանում Իտալիայի
դեսպանի կեցավայրում։

Accoglienza di un gruppo di studenti italiani del
Collegio del Mondo Unito di Dilijan (UWCD) presso
la residenza dell'Ambasciatore d'Italia in Armenia.

Մրցանակների

արժանացած

երիտա

սարդ իտալացի ճարտարապետների 50
նախագծերի ցուցադրություն։

In mostra 50 progetti di giovani architet
ti italiani, vincitori di premi.

«Իտալական դիզայնի միջազգային օրվա

շրջանակում անցկացվող այս միջոցառու
մը յուրօրինակ հարթակ է ավելի սերտ զար

գացնելու Հայաստանի և Իտալիայի ճար
տարապետական դպրոցների միջև արդեն
առկա համագործակցությունը».

ԳՐԻՇԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության
և գիտության նախարարի տեղակալ

"Questo evento, organizzato nell’ambito
della Giornata del Design Italiano nel Mon
do, è una piattaforma speciale per uno svi
luppo più stretto della cooperazione già esi
stente tra le scuole di architettura armena e
italiana".
GRISHA TAMRAZYAN
Vice Ministro dell’Istruzione e della Scienza
della Repubblica di Armenia

Աստղաֆիզիկայի թեմայով գիտական սեմինար Հայաստանի

Հանրապետության

գիտությունների

ազգային

ակադեմիայում՝ ԻԿՐԱՆԵՏ միջազգային կազմակերպութ
յան հետ համագործակցությամբ։

Seminario sull’astrofisica presso l’Accademia Na
zionale delle Scienze della Repubblica di Armenia,
in collaborazione con ICRANET.

2019 թվականին «Եվրոպա Նոստրա» մրցանակին ներ

կայացվեց հայ-իտալական «Սոլակ 1. Կանխատեսվող
հնագիտության մոդելը» նախագիծը, որը Հայաստանի
Կոտայքի տարածաշրջանում ուրարտական ժառան
գության հնագիտական հետազոտությունների մասին է։

Այն իրականացվել է Իտալիայի Արտաքին գործերի և
միջազգային համագործակցության նախարարության

աջակցությամբ ու արժանացել մշակութային ժառան

գության ոլորտում հեղինակավոր «Եվրոպա Նոստրա»
մրցանակին։

Il progetto armeno-italiano, "Solak-1: modello
di archeologia preventiva", sulle ricerche arche
ologiche del patrimonio urarteo nella regione di
Kotayq, Armenia, realizzato con il sostegno del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale Italiano, nel 2019 ha vinto il premio
"Europa Nostra" nel campo del patrimonio cultu
rale.

