
دسـتان +۲ بـرگـزاری نـمایشگاه «آثـار خـاکیِ مـارکو گـریگوریان» را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۲۱ خـرداد ۱۳۹۵ 
افتتاح می شود و تا تاریخ ۱۲ تیر ادامه خواهد داشت. 

مـارکو گـریگوریان (مـتولـد ۱۳۰۴ در کروپتکین، روسیه؛ درگـذشـته ی ۱۳۸۶ در ایروان، ارمنسـتان) از تـأثیرگـذارتـرین هـنرمـندان 
و حـامیان هـنر دوره ی مـدرن ایران بـود. او در دوران فـعالیت خـود، در کشورهـای مـختلف تجـربـه ی کار بـه عـنوان هـنرمـند، 
مجـموعـه دار، مـعلم، گـالـری دار، و کیوریتور را داشـت. مـارکو مجـموعـه ی «آثـار خـاکی» را، مسـتقل از جـریان هـنر زمینی غـربی، 
بـا اسـتناد بـه خـاک، ریشه هـا، و هـویت آغـاز کرد*. فـرشـته دفـتری در تـوصیف آثـار مـارکو می گـوید که آن هـا «جـهانی هسـتند، 

بدون این که مشتق باشند، و محلی هستند بدون این که به شکلی تقلیلی قومی باشند.**» 
آثـار گـریگوریان در چـندین مجـموعـه ی عـمومی از جـمله مـوزه ی هـنر مـدرن در نیویورک، مـوزه ی مـتروپـولیتن، تیت مـدرن، 
مـوزه ی بـریتانیا، مجـموعـه ی نـلسون راکه فـلر، گـالـری گـرِی در دانـشگاه نیویورک، مـوزه ی هـنرهـای مـعاصـر تهـران، مـوزه ی 

شرق نزدیک و گالری ملی ارمنستان نگهداری می شود. 
مـارکو پـس از مـسافـرات هـای مـتعددش بـه اروپـا و آمـریکا، مجـموعـه ای بـر اسـاس هـلوکاسـت و سـپس مجـموعـه  آثـار 
مـشهورش بـا اسـتفاده از مـواد زمینی مـانـند خـاک، کاه و چـوب خـلق کرد. دونـا اشـتاین، کیوریتور بین المللی، بسیاری از آثـار 
«خـاکی» مـارکو را «کپسول هـایی کوچک از طبیعت» می نـامـد، و می گـوید «او از دو تیرگی ای که پیش چـشمانـش بـود، یعنی 
مـرگ و زمین (خـاک و سـطح)، چیزی آفـرید — که زنـدگی بـود. از ۱۹۶۰، تـمام پـژوهـش هـا و سـاخـته هـای هـنری گـریگوریان از 
یک شـوق او سـرچـشمه می گیرنـد: مـواد زمینی و مـوادی که بـه خـاک تـعلق دارنـد.***» آثـار نـمایشگاه حـاضـر از اولین 
مجـموعـه هـای کارهـای خـاکی او هسـتند، یعنی دوره ای که او نخسـتین تجـربـه هـایش را بـا مـواد جـدید شـروع کرده بـود. این 

مسئله به این آثار نادر، اهمیتی دوچندان بخشیده است. 
خـانـواده ی مـارکو وقتی او پـنج سـال داشـت بـه ایران مـهاجـرت، و بـرای مـدتی در تـبریز و تهـران زنـدگی کردنـد. آن هـا در نـهایت 
بـه اصـفهان رفـتند و ده سـال در محـله ی جـلفا زنـدگی کردنـد. بـا بـازگشـت این خـانـواده بـه تهـران، مـارکو در دبیرسـتان الـبرز و 
سـپس در ۱۳۲۸ در مـدرسـه ی کمال الملک بـه تحصیل هـنر پـرداخـت. دو سـال بـعد، بـالفـاصـله پـس از فـارغ التحصیلی، مـارکو 
بـه رم رفـت و در آکادمی هـنرهـای زیبای رم ثـبت نـام کرد. پـس از بـازگشـت بـه ایران، مـارکو دومین گـالـری مـدرن ایران**** 
بـه نـام «گـالـری اسـتتیک (۱۳۳۳-۱۳۳۸)» را تـأسیس کرد. بـه اسـتناد کریم امـامی، مـارکو از طـریق این گـالـری، جـریان هـای 

نو هنر اروپایی، آثار هنرمندان نوگرای ایرانی و مجموعه ی شخصی خود را به مخاطبان ایرانی معرفی کرد*****. 
مـارکو، پـس از مـرگ دلخـراش تـنها دخـترش سـابـرینا در ۱۳۶۵، سی سـال پـایانی زنـدگی اش را میان آمـریکا و ارمنسـتان 
سـپری کرد. در سـال ۱۳۸۶، دو سـارق در جـریان دسـتبرد بـه مـنزل مـارکو در ایروان، او را از نـاحیه ی سـر زخـمی کردنـد. در 
روز پنجـم شهـریور ۱۳۸۶، یک روز پـس از مـرخصی از بیمارسـتان، مـارکو گـریگوریان در اثـر یک سکته ی قلبی احـتمالی 
درگـذشـت. پـس از مـرگ او، آثـارش در چـند نـمایشگاه مـوزه ای بـه نـمایش درآمـده اسـت. در زمـان بـرگـزاری این نـمایشگاه، 

یکی از آثار مارکو روی دیوار تیت مدرن قرار دارد. 
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Dastan +2 is pleased to announce the opening of “Marcos Grigorian’s Earth Works” on June 10, 
2016. The exhibition will be open for public viewing through July 2. 

Marcos Grigorian (b. Kropotkin, Russia, 1925; d. Yerevan, Armenia, 2007) was one of the most 
influential artists and art patrons of the Iranian Modern era. During his life, he took several roles 
as artist, collector, instructor, gallerist and curator. He created “earth works” series, conceived 
independently from the Western trend of land art, based on the concepts of earth, roots and 
identity*. Marco’s work, as Fereshteh Daftari writes, “is global without being derivative and local 
without being reductively ethnic.**” 
Grigorian’s work is part of a number of major public collections including the Museum of Modern 
Art (MoMA), the Metropolitan Museum of Art, Tate Modern, the British Museum, the Nelson 
Rockefeller Collection, the Grey Gallery of NYU, Tehran Museum of Contemporary Art, the Near 
East Museum in Armenia, and the National Gallery of Armenia. 
After his numerous travels to Europe and America, he completed his famous series based 
around the Holocaust. According to curator Donna Stein, who refers to many of Marco’s earth 
works as “small capsules of the landscape”, “He conceived of two alternatives to the blackness 
he perceived: death and earth — the land, the soil, which was life. Since 1960, all of Grigorian's 
artistic investigations and production derive from this singular fascination with earth matter and 
the material that belongs to the land.****” Marcos Grigorian created a massive body of works 
mostly using earth materials such as soil, straw and wood. The current works presented in this 
show are from his early experiments with such materials, adding to the importance of this rare 
collection. 
Marco’s family moved to Iran when he was five and lived in Tabriz, then Tehran and eventually 
settling in Julfa, the Armenian district of Isfahan. After ten years in Isfahan, the family moved 
back to Tehran, where Marcos attended Alborz college, and later Kamāl-al-Molk Art School in 
1948. He travelled to Rome in 1950 and studied at the Academia di Belle Arti. Upon his return to 
Iran, Marcos founded what possibly became one of Iran’s second modern art gallery, Gallery 
Esthetique (1954-59)****, through which, according to Karim Emami, he introduced many European 
artistic movements of the time to the Iranian audience, as well as showcasing pioneering Iranian 
artists and his growing collection of artworks*****. 
After the tragic death of his beloved daughter Sabrina in 1986, Marco spent the last thirty years 
of his life traveling between America and Armenia. He passed away of a suspected heart attack 
on 27 August 2007 in Yerevan, one day after leaving the hospital where he was recovering from 
an assault by two robbers who had broken into his home. After Marco’s death, his work has 
been featured in several museum shows. At the time of this exhibition, one of his works is on 
display at Tate Modern. 
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