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Beste lezer,
Bedankt voor het lezen van de nieuwste versie van de Arax, dit is de
tweede uitgave van de 16e bestuursjaar!
In deze editie komen weer diverse artikelen aan bod geschreven door de
commissie van deze leuke en laarzame magazine. Zo lees je onder andere over Armeniërs in de medische innovatie, films, architectuurgeschiedenis en meer! Ook zijn de resulaten van de enquete over tolma (of toch
dolma?) te lezen in deze uitgave. Al benieuwd? lees snel verder!
Wij hopen dat je deze Arax leuk vindt en we wensen je veel leesplezier.
Voor vragen neem gerust contact op via info@gladzor.nl of stuur ons
een berichtje via onze instagram/facebook.
Groeten,
De redactie van de Arax commissie

Over de Arax commissie
Al jaren publiceert ASV Gladzor de Arax magazine. Op onze website kun
je de recente uitgaves terug lezen. Elke drie maanden brengen we een
nieuwe editie uit. Momenteel zijn we met een klein groepje (de commissie
leden) bezig deze steeds beter te ontwikkelen.
Echter zoeken we nog meer enthousiaste leden die ook mee willen denken en werken aan de Arax! Dit kan door artikelen op te sturen of echt
deel uit maken van de commissie, wat inhoud: meevergaderen, denken en
publiceren. Geïnteresseerd? Neem snel contact met ons op!
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Bekende Armeniërs in de
medische innovatie
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Armeense geschiedenis
Deel 3: Sovjet architectuur

Yerevan, de hoofdstad van Armenië (en een van mijn favoriete steden aller tijden)
kan een zeer interessante plek zijn voor alle architectuurliefhebbers. Zorgvuldig ontworpen aan het begin van de 20e eeuw door Alexander Tamanyan, is Yerevan een
meesterwerk van stadsplanning van die tijd.

Standbeeld van de architect Tamanian bij Cascade, Yerevan.

Hoewel veel van de Jerevan-architectuurparels uit de eerste helft van de
jaren 1900 stammen, zullen liefhebbers van Sovjet-architectuur ook hier
fan van zijn. Armenië maakte tenslotte tot 1991 deel uit van de Sovjet-Unie
en de architectuur van het land werd
geïnspireerd en op de een of andere
manier ook opgelegd door Moskou.
De architectuur uit de sovjet periode
bestaat vooral uit Brutalistische gebouwen. Deze worden gekenmerkt

door minimalistische constructies die de kale bouwmaterialen en structurele elementen laten zien boven decoratief ontwerp. Er werd vooral gewerkt met beton, en
dit zie je nog steeds veel in Armenië. Graag deel ik met jullie mijn lievelingsgebouwen uit de sovjet periode!
Cinema Rossiya
Gebouwd 1968-1975
Architecten: Spartak Khachikyan
Hrachik Poghosyan en Artur Tarkhanyan
Het stond bekend als de grootste bioscoop van Armenië met een capaciteit tot
2500 mensen. Na de val van de SU, werd
Cinema Rossiya opgegeven en nu is de
functie een winkelcentrum.
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Het ontwerp was geïnspireerd op de Ararat gebergte, dit is te zien aan de twee delen op het dak. De linker grotere deel is
de Masis gebergte en de rechter kleinere
deel Sis gebergte.

Instituut van communicatie
Gebouwd 1976
Architecten: Armen Aghalyan, Grigori Grigoryan
Het instituut is gericht op het beschermen van
het gebouwde erfgoed. De gevelafwerking is èèn
van de meest indrukwekkende designs uit de tijd
die ik voorbij heb zien komen.

Yerevan technische universiteit voor
architectuur en constructie
Gebouwd 1980
Architecten: Armen Aghalyan
Hier zien wij weer een uniek gevelontwerp
van de zelfde architect Armen Aghalyan.
Deze ontwerpen zijn uniek voor een
brutalistische architectuurstijl, omdat deze
niet de kenmerkende saaie en egale
uitstraling hebben.

En om af te sluiten: Metrostation
Republic square
Gebouwd: 1981
Architecten: Jim Torosyan, Mkrtich Minasyan
Voor de ingang van het metrostation staat
een prachtige betonnen fontein in de vorm
van de bloem, omgeven door het plafond
met uitgesneden details.
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Het doet er niet toe of ernaar gevraagd is of niet: als Armeniër willen we het liefst onze meningen van de daken
schreeuwen. Aangezien iedereen dit doet, vallen de meningen niet meer te overzien. Om deze onbezonnen en
ongecoördineerde meningen toch wat richtlijnen te geven
is er daarom deze rubriek, "De Enquête" waarbij we van
tevoren een enquête over een onderwerp het wereld wijde
web in sturen om jullie meningen hierover te verzamelen.
Dit keer werd een enquête over het populaire Armeense gerecht tolma/dolma de
wereld ingeslingerd om jullie mening hierover te vragen. Geloof het of niet ook
over een gerecht lopen de meningen zeer uiteen. Het is interessant om te weten
hoe jullie je tolma (of dolma) het liefst eten, waar de geur van tolma (zucht… of
dolma) jullie aan doet denken en of we misschien permanent kunnen overstappen
naar de hippie-happy-vegan-variant van het gerecht. De enquête kreeg in totaal
70 antwoorden binnen.
Disclaimer
Het is onverstandig om de resultaten van deze enquête serieus te nemen.
Geniet gewoon van deze cirkeldiagrammen en zoek er niet te veel achter.
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8. Toevoegingen In de laatste vraag werd nog gevraagd of jullie iets toe te voegen hadden
Er waren mensen die nog graag iets wilden zeggen over de d/t discussie:
“Het is TOLMA en iedereen die DOLMA zegt snapt niks van het leven.”
“Rare vraag dit, beide antwoorden zijn juist ze worden alleen door de west en oost
Armenen anders uitgesproken.”
“Viva dolma”
“Uuhhmmmm mensen die “ Tolma” met een D spellen… who hurt you?”
Vervolgens waren er lieverds die hun beste versie van het gerecht met ons wilden delen:
“Alle 3 zijn lekker maar ligt eraan in welk seizoen je eet”
“Tolma is superieur, want je hebt vega opties dus er is voor iedereen wat, Armeense
bbq kan ik helaas niet introduceren aan mijn vega(n) vrienden en vriendinnen.”
“Ik vind xare tolma ook erg lekker, kon niet allebei kiezen. Ik maak tolma regelmatig
op gewone dagen ( niet met kerst of verjaardagen), dan genieten we er echt van,
omdat je niet van alles erbij hebt gemaakt wat ook opgegeten moet worden.
Ps. Het lukt me nooit om tolma in een kleine portie te maken, dus sinds kort vries ik
het in voor later.”
“Beste tolma is met druivenbladeren uit eigen tuin!”
“Ik vind onze versie, Armeense, lekkerder!”
Sommigen kregen gewoon heel erg veel zin in eten:
“Lekkkkkkkker . .”
“Xash en xorovats zijn de beste “
“SHAT HAMOV”
“Ik krijg trek in ..... pamidorov zdwazdegh.”
Vervolgens zou ik nog graag een shoutout willen geven naar de persoon die iets zei wat wij
allemaal diep van binnen voelen:
“Tweede dag het lekkerst wanneer het goed is ingetrokken, JAN!
Conclusie:
De spelling van een simpel woordje kan veel onrust veroorzaken.
Wil je ook je mening geven in een volgende enquête? Houd de social media van Gladzor in de gaten en volg de link!
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Op deze afbeeldingzien we de manier waarop de hele aarde werd bevolkt door Noah
en zijn nakomelingen na de zondvloed.
Deze afbeelding toont Armenië als het begin van de mensheid na de grote overstroming (Uit de Bijbel het verhaal van de ark van Noah, waar God de hele wereld onder
water liet stromen.) De toren van Babel stijgt aan de linkerkant met werklieden die de
helling opgaan, de stamboom van Noah, gelabeld met de namen van verschillende
stammen en volkeren, die uit de top van de ark in het midden tevoorschijn komt. Aan
de basis van de ark staat Armenië in hoofdletters en daaronder staat “De bergen van
Ararat”. Paar dieren rechts opgesteld met bergen en een regenboog erachter op de
achtergrond. Ets uit 1749 Nu in het bezit van het British Museum.
Dezelfde illustratie van de boom vanuit de ark van Noah
met de tekst Armenia op de berg Ararat werd in diverse
bijbels weergegeven, bijvoorbeeld in The Holy Bible,
tweede bladzijde, druk vòòr 1630.
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