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1972

Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը հիմնադրվել է 1928 
թվականին (մինչև 1992թ.՝ Ասքանազ Մռավյանի անվան, մինչև 1938թ.-ը կոչվել է նաև Երկրորդ 
պետթատրոն):

Դեռևս 1930-ականների վերջին թատրոնի նոր շենքի կառուցման որոշում է ընդունվում: Շենքի 
նախագծումը վստահվել էր այն ժամանակ երիտասարդ ճարտարապետ Սամվել Սաֆարյանին: 
Թատրոնի նախագծում Սաֆարյանը հիմնվել էր թամանյանական դպրոցի ստեղծագործական 
սկզբունքների վրա, որոնք համահունչ էին ստալինյան ճարտարապետության 
գաղափարախոսությանը: 

Հայրենական պատերազմի տարիներին թատրոնի նախագծումը դադարեցվել էր, և միայն 1962 
թվականին Սաֆարյանը վերսկսում է նախագծման աշխատանքները: Նա կազմում է լիովին նոր 
նախագիծ /համահեղինակ՝ ճարտ. Ռոլան Բաղդասարյան/: Այդ ժամանակ Լենինի հրապարակն 
արդեն կառուցապատված էր, և թատրոնի շենքի կառուցման համար ընտվում է այլ վայր՝ 
Սայաթ-Նովա փողոցի երկայնքով՝ կարմիր գծից 50 մետր նահանջով, փոքրիկ բլրի վրա: Թատրոնի 
շինարարությունը մեկնարկում է 1965 թվականին, և շենքը շահագործման է հանձնվում 1972 
թվականին: Թատրոնի շենքի առաջին քարը դրել է ՀՍՍՀ ժողովրդական դերասան Լևոն 
Զոհրաբյանը: 
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Մշակույթի կենտրոնի ճեմասրահի պատերից մեկի վրա պահպանվել է 16 մետր 
երկարությամբ ու չորս մետր բարձրությամբ իրականացված խճանկարը: Հեղինակը 
Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, ծնունդով գյումրեցի Ֆերդինանդ 
Մանուկյանն է: Աշխատանքը կոչվում է «Սասունցիների պարը» (1976):

Եգոր Սևյանի անվան մշակույթի պալատը կառուցվել է երկաթուղու աշխատողների և 
թաղամասի բնակիչների հասարակական և մշակութային կյանքը կազմակերպելու համար: 
Այն գտվում է կայարանամերձ հրապարակում: 
1931 թվականին ակումբի դիմաց կանգնեցվել է ականավոր քանդակագործ Արա Սարգսյանի 
կերտած «Մայիսյան ապստամբության հերոսներին» հուշարձանը, որը 
հանրապետությունում առաջին նշանակալից մոնումենտալ քանդակն էր:

Մշակույթի պալատի /հեղինակն անհայտ է/ ծավալատարածական լուծումները տիպիկ են 
այդ թվերին տարածում գտած կոնստրուկտիվիստական ոճի համար: Միևնույն ժամանակ, 
շենքին հանդիսավորություն հաղորդող սյունազարդ ճակատը լուծված է դասական ոճով: 
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1869

Մերկուրովների առանձնատունը կառուցվել է 1869 թվականին: Սերգեյ Մերկուրովն այս տունը 
կտակել էր քաղաքին՝ պայմանով, որ այն ծառայի որպես մշակութային օջախ:

Խորհրդային մեծանուն քանդակագործ Սերգեյ Մերկուրովի տուն-թանգարանը բացվել է 
Լենինականում 1984 թվականին:

Թանգարանի ստեղծման գործընթացը սկսվել է 1979 թվականին՝ Լենինականի Քաղկոմի 1-ին 
քարտուղար Ռոբերտ Արզումանյանի և մի խումբ մտավորականների նախաձեռնությամբ:

Թանգարանի ստեղծման գործընթացին զուգահեռ մշակվում էր «Կումայրի» 
պատմա-ճարտարապետական արգելոց-թանգարանի ստեղծման նախագիծը, որն իրականացվեց 
Լենինական քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանի և Հայպետնախագիծ 
ինստիտուտի 4-րդ արվեստանոցի ղեկավար Ավետիք Միրիջանյանի կողմից: 

Տուն-թանգարանի շենքը 1988 թվականի երկրաշարժին մասամբ վնասվել էր և տարիներ շարունակ 
չէր գործում: Այն վերականգնվել է «Լինսի» հիմնադրամի կողմից 2003 թվականին:

Հետագայում, ստորգետնյա ջրերի պատճառով, թանգարանի շենքը խոնավացել էր, և 2016 
թվականին կրկին վերանորոգվել է Մերկուրովի թոռան՝ Անտոն Մերկուրովի աջակցությամբ: 
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