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Martiros Sarjan er 
en av Armenias 
viktigste kunstne-
re. Jernteppet kan 
ha hindret hans 
anerkjennelse i 
Vest-Europa, tror 
museums direktør. 

Armenske Martiros Sarjan 
var en av Sovjetunionens 
mest feirede malere. Han blir 
sammenlignet med Paul Gau-
guin og Henri Matisse, men 
verkene hans er preget av Ar-
menias overdådige fjelland-
skaper, fargerike natur og tra-
disjonelle befolkning. 

Etter flere års restaurering 
er Martiros Sarjans husmu-
seum i Jerevan omsider åpnet 
igjen. Dermed er hundrevis 
av maleriene hans igjen til-
gjengelige for offentligheten.

– Alle armenere kjenner 
Sarjans verker. Vi har vokst 
opp med maleriene og lever 
og dør med dem, sier en av 
gjestene, Seda Mavian, mens 
hun peker på et av hans mest 
kjente verker.

Armenias mest ikoniske 
malerier omgir gjestene på 
alle kanter. Flere av dem gjen-
gir Armenias overdådige na-
tur. Kunstneren fant inspira-
sjon på reiser rundt i landet i 
begynnelsen av 1900-tallet. 
Dramatiske daler, snøkledde 
fjelltopper og dansende lands-
byboere trår fram på lerretene 
i klare farger.

– Jeg er ikke sikker på om 
han er yndlingsmaleren min. 
Det er vanskelig å bevare et 
distansert forhold til Sarjan, 
fordi han finnes overalt i ar-
mensk kultur og utgjør en så 
viktig del av vår felles identi-
tet, sier Mavian.

Hatt behov for renovering
Martiros Sarjan ble født av ar-
menske foreldre i den russis-
ke byen Rostov i 1880. Han 
studerte ved Kunsthøyskolen 
i Moskva fra 1897 til 1904. I de 
neste årene reiste han. Han 
dro ned langs Nilen, malte 
travle gater i Konstantinopel 
og skisserte basarene i Persia. 
I 1932 tegnet den sovjetiske 

stjernearkitekten Aleksandr 
Tamanjan et hus til den feire-
de maleren, som i 1967 ble til 
et museum. Sarjans barne-
barn Rusan Sarjan har seine-
re fått tittel som direktør for 
institusjonen.

– Helt siden museet åpnet 
første gang for nesten femti år 
siden, har bygningen trengt 
renovering, sier Rusan Sar-
jan. Hun gleder seg over at 
museet, som hører til Jere-
vans viktigste attraksjoner, 
igjen er åpen for offentlighe-
ten.

Gikk opp i røyk
Martiros Sarjan tilbrakte åre-
ne 1926–28 i Paris. Franske 
kunstkritikere lot seg impo-
nere. Deretter gjorde maleren 
seg klar til å vende hjem til 
den armenske delen av Sov-
jetunionen. Resultatene av 
kunstnerens skaperkraft fra 
Paris-årene – nesten førti ver-
ker fra høydepunktet av Sar-
jans karriere – sendte han i 
forveien med båt.

– I havnen i Konstantinopel 
brøt det ut brann på skipet. 
Bare en liten flik ble igjen av 
de førti maleriene, fortalte 
kunstneren bedrøvet.

Flammene spiste flere års 
produksjon, som Sarjan der-
med tok avskjed med. Men 
han tok også avskjed med 
denne delen av verden for all-
tid.

– Bestefaren min er ikke så 
kjent i Vest-Europa som han 
kanskje kunne ha vært, sier 
museumsdirektøren.

– Det henger sammen med 
at da han vendte hjem til Sov-
jetunionen fra Frankrike i 
1928, lukket jernteppet seg 
bak ham. I de følgende tiåre-
ne var det veldig lite utveks-
ling og kontakt mellom øst og 
vest. Han fikk aldri noen ny 
mulighet for å vende tilbake 
til Vest-Europa, men tilbrakte 
resten av livet i det sovjetiske 
Armenia. Med gjenåpningen 
av museet hans håper vi på 
mer oppmerksomhet om-
kring denne store kunstne-
ren, forteller barnebarnet.

Kontakt med Steinbeck
Martiros Sarjan ble tildelt en 
lang rekke æresbevisninger 
arbeidet sitt. Blant annet mot-
tok han Lenin-orden – Sovjet-
unionens høyeste utmerkelse 
– tre ganger. Han hadde blant 
annet kontakt med de ameri-
kanske forfatterne John 
Steinbeck og John Updike, og 
personlige hilsener fra dem er 
stilt ut i museets første etasje. 

Da den tidligere danske 
statsministeren Viggo Kamp-
mann besøkte Moskva i 1961, 
ga Sovjetunionens generalse-
kretær Nikita Khrusjtsjov 
ham et stilleben av maleren.

– Statsministerens familie 
solgte seinere bildet til en rus-
sisk samler, så det befinner 
seg ikke lenger i Danmark, 
forteller Rusan Sarjan.

Reddet av en premie
Berømmelsen hans kan også 
ha vært med på å redde Sar-
jan fra terroren som herjet det 
sovjetiske samfunnet i den 
andre halvparten av 1930-tal-
let, ifølge museumsdirektø-
ren. Terroren rammet mange 
av vennene og kollegene 

hans. De ble skutt eller dømt 
til straffarbeid i leirene i Sibir.

– Han dekorerte den sovje-
tiske paviljongen på verdens-
utstillingen i Paris i 1937, og 
franskmennene sendte ham 
en gullmedalje, forteller hun, 
og peker inn bak monteren, 
der utmerkelsen henger.

– Prisen gjorde at det var en 
viss internasjonal oppmerk-
somhet rettet mot ham. Dess-
uten kan regimet ha vært in-

Etter omfattende renovasjon, gjenåpnet nylig M artiros Sarjan-museet i den armenske hovedstaden Jerevan.

En mesters penselstrøk

Kjent: Armenerne har vokst 
opp med Sarjans malerier, og 
lever og dør med dem, sier en 
besøkende ved museet.

foRvalteR aRven: Barnebar-
net Rusan Sarjan er direktør ved 
Martiros Sarjan-museet. 

fakta

Martiros Sarjan:
n Armensk 
maler 
(1880–1972)
n Utdannet 
ved Kunsthøy-
skolen i 
Moskva 
(1897–1904).
n Regnes som en av Sovjetunio-
nens viktigste kunstnere. 
n Hans hjem i Jerevan ble 
omgjort til et museum etter 
hans død. Museet har gjen-
nomgått omfattende restaure-
ring og ble nylig gjenåpnet. 
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teressert i å bruke ham som 
en slags utstillingsplakat, sier 
Rusan Sarjan.

– Jeg tror den medaljen red-
det livet hans.

flørter med sosialisme
Det uhyggelige politiske kli-
maet i de årene gjorde at tolv 
portretter fra Sarjans hånd, av 
prominente sovjetborgere 
som hadde blitt ofre for un-
dertrykkelsene, ble brent av 
den beryktede sikkerhetstje-
nesten NKVD. 

Eksempler på hvordan 
Martiros Sarjan tilpasset seg 
sovjetisk ideologi finnes også 
på museet, selv om beskrivel-
sene av maleriene forsøker å 
presse kunstneren inn i en na-
sjonal narrativ. 

På det mesterlige «Fjell-

marsjen» fra 1932 strømmer 
den røde hærs heltemodige 
soldater over Armenias formi-
dable panoramaer etter den 
russiske revolusjonen i 1917. 
Og han flørter med sosialis-
tisk realisme i framstillingen 
av kobberfabrikken i den 
nordarmenske byen Alaverdi 
– et verk som henger i rommet 
der Sarjan hadde atelieret sitt, 
og som utgjør en del av muse-
et.

– For mange utlendinger er 
verkene hans det første bildet 
de får av Armenia. Hvis de 
seinere reiser rundt i landet, 
kjenner de igjen landskapene 
fra maleriene, sier Rusan før 
hun viser vei ut på den solbe-
lyste gata som bærer bestefa-
rens navn.
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Etter omfattende renovasjon, gjenåpnet nylig M artiros Sarjan-museet i den armenske hovedstaden Jerevan.
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faRGeSteRKt: Martiros Sarjans verker er preget av Armenias overdådige fjellandskaper og fargerike 
natur. Han har blitt sammenlignet med Paul Gauguin og Henri Matisse. 
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