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ՈՐՈՇՈՒՄ 
 

ՀԱՅ ՄԵԾԱՆՈՒՆ ԴԻՐԻԺՈՐ ՕՀԱՆ ԴՈՒՐՅԱՆԻ ԿԻՍԱՆԴՐՈՒ 
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի 

օգոստոսի 31-ի N 551 որոշմամբ հաստատված կարգի 2-րդ կետը. 
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 
 1. Տալ համաձայնություն Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային 

ակադեմիական թատրոնի շենքի հարակից տարածքում հայ մեծանուն դիրիժոր Օհան 
Դուրյանի կիսանդրու տեղադրմանը՝ համաձայն հավելվածի։ 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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Երևան քաղաքի ավագանու 
 2022 թվականի -------------- ---ի 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

ՀԱՅ ՄԵԾԱՆՈՒՆ ԴԻՐԻԺՈՐ ՕՀԱՆ ԴՈՒՐՅԱՆԻ  
ԿԻՍԱՆԴՐՈՒ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
Որոշման ընդունման համար հիմք է հանդիսանում Երևանի քաղաքապետին 

ուղղված ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 16.06.2022թ. հ. 
01/14/14192-2022 գրությունը, որով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը հայտնում է, որ 
Վարչապետի 2022թ. ապրիլի 14-ի «Օհան Դուրյանի ծննդյան 100-ամյակի հոբելյանական 
հանձնաժողով ստեղծելու մասին» N 385-Ա որոշմամբ ձևավորվել է Օհան Դուրյանի 100-
ամյակի միջոցառումների համակարգման հոբելյանական հանձնաժողով, որի հաստատած 
հոբելյանական ծրագրում ներառված է նաև Ա․ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի 
ազգային ակադեմիական թատրոնի հարակից տարածքում դիրիժորի կիսանդրու 
տեղադրումը։ Օհան Դուրյանի այրու գրավոր խնդրանքի համաձայն՝ կիսանդրու ստեղծումը 
վերապահված է ՀՀ ժողովրդական նկարիչ Գետիկ Բաղդասարյանին։ 

Հայ մեծանուն դիրիժոր Օհան Դուրյանը (Հովհաննես Խաչատուրյան) ծնվել է 1922 
թվականի սեպտեմբերի 8-ին, Երուսաղեմում: Նախնական կրթությունը ստացել է 
Նազարեթ քաղաքի գերմանական գիշերօթիկ դպրոցում, որից հետո ընդունվել է 
Երուսաղեմի միջնակարգ դպրոց: Հանրակրթական առարկաներին զուգընթաց, ստացել է 
հարմոնիայի, դաշնամուրի և երգեհոնի դասեր: 1939-45թթ. սովորել է Երուսաղեմի 
կոնսերվատորիայի Յոզոֆ Գրինտալի կոմպոզիցիայի և Ջորջ Սինգըրի դիրիժորական 
արվեստի բաժններում: 1946թ. մեկնել է Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաք` երաժշտական 
կրթությունը շարունակելու նպատակով: Այնուհետև տեղափոխվել է Վիեննա, ապա` 
Փարիզ: Փարիզում պարբերաբար ղեկավարել է տեղական նվագախմբերը:  

Ստեղծել է Երուսաղեմի առաջին հայկական երգչախումբը, ղեկավարել Երուսաղեմի 
ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը: 1957թ. Վազգեն Առաջին Վեհափառի հրավերով 
հաստատվել է Հայաստանում: 1957-60թթ. եղել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ 
նվագախմբի դիրիժոր, 1960-65թթ. և 1972-74թթ՝ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 
գեղարվեստական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորը: 1962-69թթ, իբրև հյուր-դիրիժոր, 
հանդես է եկել Լայպցիգի Գևանդհաուզի նվագախմբի հետ, նշանակվել է Գևանդհաուզի 
նվագախմբի ղեկավար: Այդ տարիներին բեմադրել է Ջ.Վերդիի «Դոն Կառլոս» և 
Ա.Բորոդինի «Իշխան Իգոր» օպերաները: 1967-74թթ. և 1991-94թթ. եղել է Հայաստանի 
հեռուստառադիոպետկոմի սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադիր-գեղարվեստական 
ղեկավարը, 1971-72թթ. և 1999-2002թթ.՝ Երևանի Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և 
բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գլխավոր դիրիժորը, 1987-90թթ՝ Ավինյոնի 
օպերային թատրոնի երաժշտական ղեկավարն ու սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր 
դիրիժորը: Ղեկավարել է աշխարհի ավելի քան 100 նվագախմբեր: Եղել է հայ 
կոմպոզիտորների մի շարք սիմֆոնիկ գործերի առաջին մեկնաբանը: Նրա դիրիժորական 



անհատականությանը բնորոշ են եղել վառ տեմպերամենտը, կատարման 
հուզականությունը, խտությունը, ստեղծագործական մտքի և մեկնաբանման 
ինքնատիպությունը: Գրել է «Ձոն Հայրենիքիս» (խոսք՝ Ա.Իսահակյանի, 1945թ.), 4 
պաստորալ՝ կամերային նվագախմբի համար (1952-53թթ), օրատորիա՝ Կոմիտասի երկերի 
թեմաներով (1955թ.), «Կոմիտասական» 2 սիմֆոնիկ սյուիտ (1962թ., 1971թ.) և այլ երկեր:  

1967թ. արժանացել է ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստի կոչման, Մովսես Խորենացու 
մեդալակիր է, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանակիր, Ֆրանսիայի Գրականության և 
արվեստի ասպետ: 

Մահացել է 2011թ. հունվարի 6-ին, Երևանում: Թաղված է Երևանի Կոմիտասի 
անվան պանթեոնում: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

«ՀԱՅ ՄԵԾԱՆՈՒՆ ԴԻՐԻԺՈՐ ՕՀԱՆ ԴՈՒՐՅԱՆԻ ԿԻՍԱՆԴՐՈՒ 
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
«Հայ մեծանուն դիրիժոր Օհան Դուրյանի կիսանդրու տեղադրմանը 

համաձայնություն տալու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի 
ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի 
առաջանում։  
  
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

«ՀԱՅ ՄԵԾԱՆՈՒՆ ԴԻՐԻԺՈՐ ՕՀԱՆ ԴՈՒՐՅԱՆԻ ԿԻՍԱՆԴՐՈՒ 
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ 
ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  
 

«Հայ մեծանուն դիրիժոր Օհան Դուրյանի կիսանդրու տեղադրմանը 
համաձայնություն տալու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի 
ընդունման կապակցությամբ Երևանի բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում 
փոփոխություններ չեն սպասվում: 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                   ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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