ՄԻՍՄԱ ՍՊԸ-ն հիﬓադրվել է 2004 թ. մայիսի 14-ին: Գործարար տպագր թյան ոլորտ մ
ընկեր թյ նն նի երկար տարիների աշխատանքային փորձ մասնավոր հատվածի և
պետական համակարգի հետ՝ համարվելով հ սալի, վստահելի բարեխիղճ գործընկեր:
Նվիրված իր 15-ամյակին՝ 2019 թ. մայիսի 14-ից ՄԻՍՄԱ ընկեր թյ նը սկսեց
ԱՄԵՆԱՀԱՅԿԱԿԱՆԸ անվան մով նոր նախագիծ, որի նպատակն է նպաստել հին հայկական
գորգանախշերի և զարդանախշերի բացառիկ նմ շների ճանաչմանն տարածմանը:

ՄԻՍՄԱ ընկեր թյ նը՝ կապելով հինն նորը, ստեղծեց Miskaryan heritage բրենդը, և
մատ ց մ է գեղեցիկ, հայկական արտադրանք, որը դառն մ է ինտերիերի ﬕ մասնիկը:
Առաջարկ մ ենք հին հայկական, գորգանախշ, զարդանախշ, ասեղնագործ բարձեր,
սեղանի ղեգորգ-ձգոցներ, անձեռոցիկներ, պայ սակներ, հ շանվերներ, գոտիներ,
խաղալիքներ և այլն: Miskaryan heritage բրենդի հատկապես ասեղնագործ բարձերը հաճելիորեն
ընդ նվեցին Հայաստան մ, ինչպես նաև սփյ ռքահայերի և օտարերկրացիների կողﬕց :
…Մենք էլ հպարտորեն շար նակ մ ենք մասնակցել հայկական մշակ յթի զարգացանն
ճանաչմանը:
Ունենք նաև մանկական, դեկորատիվ, տոնական, անվանական, ասեղնագործ
ապրանքատեսակներ:
Ճանաչե՛նք, տարածե՛նք, սովորեցնե՛նք, նվիրե՛նք, գնե՛նք ԱՄԵՆԱՀԱՅԿԱԿԱՆԸ։
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ООО МИСМА было основано 14 мая 2004 года. В сфере деловой полиграфии
компания имеет многолетний опыт работы как в частном секторе так и в государственной
системе, считаясь надежным, добросовестным партнером, заслуживающим доверия.
Посвящённой к 15-летию со дня своего основания 2019 г. 14 мая 2010 года компания
МИСМА запустила новый проект с названием САМЫЙ АРМЯНСКИЙ целью которого
является содействие узнаванию и распространению уникальных образцов старинных
армянских ковровых узоров и орнаментов.
Компания MISMA, объединив старое и новое, создала бренд Miskaryan heritage и
представила красивый армянский продукт, который становится частью интерьера.
Предлагаем вышитые подушки, скатерти, салфетки, сумки, сувениры, ремни, игрушки,
футболки с орнаментом старинных армянских ковриков. Особенно вышитые подушки бренд
Miskaryan heritage были приятно приняты армянами, армянами диаспоры и иностранцами.
Мы с гордостью продолжаем участвовать в развитии и признании армянской культуры.
У нас также имеются детские, декоративные, праздничные, именные товары.
Давайте узнавать, распространять, научить, дарить, покупать САМЫЙ АРМЯНСКИЙ!

MISMA LLC was founded in 2004, on May 14th. The company has many years of experience in the
ﬁeld of operational printing, working with private sector as well as public system, being a reliable,
trustworthy and conscientious partner.
Dedicated to its 15th anniversary on May 14th, 2019, MISMA launched a new project called THE MOST
ARMENIAN, which aims to promote the recognition and dissemination of unique samples of old
Armenian carpets and ornaments.
MISMA company, combining the old and the new, created the Miskaryan heritage brand and provided a
beautiful Armenian product that becomes a part of the interior.
We offer embroidered pillows, tablecloths, napkins, bags, souvenirs, belts, toys, t-shirts with old Armenian
rug ornaments. Especially embroidered pillows of the Miskaryan heritage brand were pleasantly accepted
by Armenians, Diaspora Armenians, and foreigners.
We proudly continue to participate in the development and recognition of Armenian culture.
We also have kid, decorative, festive and personalized products.
Let's recognize, spread, teach, give, buy THE MOST IMPORTANT!

Վիշապագորգի դասի Ջրաբերդ խմբի գորգերին բնորոշ է ծաղկած խաչ հիշեցնող նախշը, որը
նման է նաև արևի ճառագայթների։ Այն նի շ րջ ﬔկ տասնյակ տարբերակ: Այս գորգը
1860թ–ի է և պահվ մ է Ժողստեղծագործ թյան Կենտրոն մ։
Ковры группы Джраберд, принадлежащие к классу Ковёр дракона, характеризуются узором,
напоминающим крест-цветок, который похож также на лучи солнца. Известны около десяти
версий. Этот ковер соткан 1860 году и хранится в Центре народного творчества.
Jraberd carpets from Dragon rug class are characterized by a pattern reminiscent of a ﬂowering cross,
which is similar to the rays of the sun. It has about a dozen versions. This carpet has been kept in the
Center for Folk Art since 1860.

13-րդ դարի իտալացի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն պնդ մ
էր, որ հենց հայերն էին հյ ս մ աշխարհի աﬔնան րբ և
գեղեցիկ գորգերը: Վենետիկց վկայ թյ նից դեռևս 2 դար
առաջ հայկական գորգերի վաճառքի թ յլտվ թյ նը
տրվ մ էր պետական աﬔնաբարձր մակարդակով:
Итальянский путешественник 13-го века Марко Поло
утверждал, что именно армяне ткали самые тонкие и
красивые ковры в мире. Ещё за два столетия до
освидетельствования венецианца лицензию на продажу
армянских ковров давалось на самом высоком
государственном уровне.

Marco Polo, an Italian traveler of the 13th century, claimed
that Armenians were weaving the most delicate and
beautiful carpets in the world. Two centuries before the
Venetian's testimony, the sale of Armenian carpets was
allowed at the highest state level.
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Գորգագործ թյ նը տարածված էր Արցախ մ, Սյ նիք մ, Տավ շ մ, ﬔր մյ ս
գավառներ մ՝ ﬔծամասամբ կրելով ն յն ան նը։ Այդպիսին են մասնավորապես Տավ շ
խմբի գորգերը, որոնցից ﬔկի՝ Մայր Աթոռ Ս րբ Էջﬕածն մ պահվող օրինակի (1850 թ.)
գորգանախշերն օգտագործել ենք ﬔր հավաքած
մ։
Ковроткачество было широко распространено в Арцахе, Сюнике, Тавуше и других наших
регионах, в основном называясь теми же именами. В частности, ковры группы Тавуш были
названы в именем этого региона, узоры одного из них (1850 г.) мы использовали в нашей
коллекции, оригинал которого хранится в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
Carpet weaving was widespread in Artsakh, Syunik, Tavush and in our other provinces, with rugs
having place names. Examples are the carpets of Tavush group in particular, one of which (kept in
the Mother See of Holy Etchmiadzin (1850)) we used to create patterns for our collection.

Հայկական գորգերն իրենց կտաﬖեր մ անմահացրել են
իտալացի նկարիչներ Ջոտտոն, Մանտենյին,
Պինտ րիկկիոն, Բելլինին, Յակոպո Բոսսանոն,
Կարավաջոն, ֆլամանդացիներ Ռ բենսն վան Դեյկը,
հոլանդացիներ Ռեմբրանդը, Վերﬔերը, Թերբորխը, Յան
վան Էյքն Մեմլինգը, ինչպես նաև Հոգարդը, Դելակր ան
և շատ րիշներ:

Армянские ковры в своих полотнах увековечили итальянские
художники Джотто, Мантеньяна, Пинтуриккьо, Беллини, Якопо
Бассано, Караваджо, фламандцы Рубенс и Ван Дейк, Ганс
Мемлинг, из числа голландцев Веермеер, Терборх, Ян ван Эйк а
также англичанин Хогард, француз Делакруа и многие другие.
Armenian carpets have been depicted in the artworks of painters
such as Giotto, Mantegna, Pinturicchio, Bellini, Jacopo Bassano,
Caravaggio from Italy, Flemish artists Rubens and van Dyck, Hans
Memling, Dutchmen Rembrandt, Vermeer, Ter Borch, Jan Van
Eyck, as well as Hogarth of England, French painter Delacroix.
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Գորգ Անհայտ, 1890 թ.։
Ծագ մը` Զանգեզ ր, Նախիջևան:
Պահվ մ է Հայաստանի Ազգային
Պատկերասրահ մ։
Ковер Неизвестный (1890 г.).
Происхождение: Зангезур, Нахичевань.
Хранится в Национальной галерее Армении.
Carpet Unknown, 1890.
Origin: Zangezur, Nakhichevan.
Kept in National Gallery of Armenia.

Լեզվաբան Հր. Աճառյանը չէր բացառ մ, որ հենց հայերեն «կապերտ» բառին են պարտական
ﬕ շարք եվրոպական լեզ ներ մ գորգ նշանակող բոլոր բառերը /carpīta, carpet, ковер/:
Лингвист Гр. Ачарян не исключал, что все слова, обозначающие ковер в ряде европейских
языков (carpīta, carpet, cover) появились благодаря армянскому слову «каперт».
Linguist Hr. Acharyan did not exclude that all the words that mean carpet in a number of European
languages (carpīta, carpet, cover) are indebted to the Armenian word "kapert".
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Մեմլինգ խմբի այս գորգը գործվել է 1850 թ–ին՝
Արարատյան դաշտավայր մ։ Այն պահվ մ է
Հայաստանի Պատմ թյան Թանգարան մ։
Этот ковер из группы Мемлинг был создан в 1850 году в
Араратской долине. Хранится в Историческом музее
Армении.
This carpet of Memling group was created in 1850 in Ararat
valley. It is kept in History Museum of Armenia.

1000 ﬕ եկեղեցիների քաղաք Անիի հայ վարպետ գորգագործներին ստեղծագործելիս
Հայաստանից բացի ոգևորել են Ավստրիայի ալպյան, ինչպես նաև Իսպանիայի, Ֆրանսիայի և
այլ եվրոպական երկրների բնապատկերները:
Армянские ткачи из города 1000 и одной церквей Ани в минуты творения, помимо
Армении вдохновлялись пейзажами австрийских Альпов, Италии, Франции и других
европейских стран.
In addition to Armenia, the carpet weavers of Ani, the city of 1000 and one churches were inspired
by alpine landscapes of Austria, as well as of Spain, France and other European countries.
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Այս գորգանախշը Վահանակիր հորինվածքների խմբի է:
Ճառագայթող վահանները խորհրդանշ մ են արևի
պաշտամ նքը։ ՄԻՍՄԱ ասեղնագործ թյան անկյ նը
ժամանակակից, հարմարավետ բարձերով նոր շ նչ է
հաղորդ մ անցյալին։
Этот ковровый узор - из группы композиции Ваганакир
(Щитоносец). Лучезарные щиты символизируют поклонение к
солнцу. С современными, удобными подушками уголок вышивки
МИСМА предаёт новое дыхание прошлому.
Presented rug belongs to Vahanakir group. Shields with radians
symbolize sun worship. MISMA embroidery corner gives a new
breath to the past with modern, comfortable pillows.

Շնորհիվ ﬕջազգային շ կայ մ հայկական գորգերի վաճառքի բացառիկ իրավ նք նեցող
հայ առևտրականների, ﬕջնադարյան Եվրոպան դրանց պակասը չ ներ։ Այդ
ժամանակներ մ հայկական բրդյա, տաք գորգերն անփոխարինելի էին ﬕջնադարյան վատ
ջեռ ցվող, ց րտ պալատների, դղյակների համար։
Благодаря армянским купцам, имеющим исключительное право продавать армянские
ковры на международном рынке, в средние века в Европе их было предостаточно. В те
времена для средневековых плохо отапливаемых, холодных дворцов и замков были
незаменимы армянские шерстяные, тёплые ковры.
Thanks to Armenian merchants who had exclusive rights to sell Armenian carpets in the
international market, medieval Europe had big access to them. Then Armenian woolen and warm
carpets were indispensable for medieval poorly heated, cold palaces and castles.
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Այս գորգանախշը ն յնպես պատկան մ է Վահանակիր
հորինվածքների խմբին՝ խորհրդանշելով կյանքի
հարատև թյ նը, պտղաբեր թյ ն։
Этот ковровый узор также относится к группе композиций
Ваганакир (Щитоносец) символизирующих вечность жизни и
плодородие.
This rug pattern also belongs to the group Vahanakir, symbolizing the
longevity of life, fertility.

Հայկական գորգերի հանգ յցներ մ հյ սված են
լեգենդներ, հանել կներ, գաղտնիքներ։ Նվեր տրված
հայկական գորգը ﬔծագ յն հարգանքի վկայ թյ ն էր:

В узелках армянских ковров вплетены легенды, загадки
и тайны. Подаренный армянский ковер являлся
свидетельством величайшего уважения.

Legends, riddles and secrets are woven in the knots of
Armenian carpets. An Armenian carpet as a gift was a
testament to the greatest respect.
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Մեմլինգ դասից է նաև 1890 թ–ի զ տ բրդյա այս գորգը,
որի բնօրինակը պահպանվ մ է Հայաստանի
Պատմ թյան Թանգարան մ։ Ստեղծվել է Արարատյան
դաշտավայր մ։
Этот чисто шерстяной ковер 1890 года является одним из
класса Мемлинг, оригинал которого хранится в Музее
истории Армении. Он был создан в Араратской долине.
This woolen carpet from 1890 is of Memling class; the original
rug is preserved in the History Museum of Armenia. It was
created in the Ararat valley.

Անգլիայի թագավոր Հենրիխ VII-ը հայտնի էր արևելյան
գորգերի ﬔծ հավաքած ով՝ մոտ 800, որոնց ﬔծ մասը
հայկական էր։

Король Англии Генрих VII был известен своей
огромной коллекцией восточных ковров, около 800
единиц, большинство их которых были армянские.

King Henry VII of England was known for his
large collection of Oriental rugs (about 800) most
of which were Armenian.
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Խաչագորգեր դասին պատկանող այս
գորգը XVII դարի է։ Պահվ մ է Շ շիի
գորգերի թանգարան մ։

Этот ковер, принадлежащий к классу
Хачагорг (Крест ковры) 17-го века.
Хранится в музее ковров г. Шуши.

The rug belonging to the Khachagorg
(Cross carpet) class dates back to the 17th
century. It is kept in Shushi Carpet
Museum.

Հին հայկական գորգերը Օﬔյադների պալատների պատերի անկրկնելի զարդարանքն էին:
Միայն Հար ն ալ Ռաշիդ խալիֆի` Աբասսյան խալիֆաթի տիրակալի և «1000 ﬕ գիշերների»
հերոսի ավագ կնոջն էր թ յլ տրված նստել հայկական գորգի վրա: Հարեﬕ ﬓացած կանայք
ստիպված էին բավարարվել հայկական բարձերով:
Уникальным украшением стен омейядских дворцов являлись старинные армянские ковры.
Сидеть на армянском ковре разрешалось только старшей жене правителя Аббасидского
халифата и героине «1000 и одной ночи» Харун аль-Рашид Халифе. Другие женщины в
гареме должны были довольствовался армянскими подушками.
Ancient Armenian carpets were a unique decoration on the walls of Omayyad palaces. Only the senior
wife of Harun al-Rashid Caliph, the ruler of the Abbasid Caliphate and a character of "The Thousand and
One Nights", was allowed to sit on an Armenian carpet. The other women in the harem had to sufﬁce
with Armenian pillows.
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Երկարաձիգ–երկրաչափական
հորինվածքով գորգերի շարքից է ՄԻՍՄԱ
ընկեր թյ նը վերցրել հերթական
գորգանախշը, որը հիﬓական մ
հարդարված է կեռազարդ խաչերով։
Еще один ковровый узор, которым
компания МИСМА воспользовалась, из
серии композиции группы ковров
Продольный-геометрической, который в
основном декорирован крючкообразным
крестами.
MISMA company borrowed the next pattern
from the series of carpets with Long and
geometrical composition, which are mainly
decorated with hooked crosses.

Հայկական որդան կարﬕրը եղել է աշխարհի
աﬔնաթանկարժեք, կայ ն, բնական բարձրորակ ներկը։
Նրանով ներկ մ էին ոչ ﬕայն գորգերը, այլև խաների
հանդերձները, թելերը, նկարազարդ մ էին թանկարժեք
մագաղաթներ։ Հին և ﬕջին դարեր մ Արևելքի և Եվրոպայի
թագավորներն կաթողիկոսները ստորագր մ էին ﬕայն
որդան կարﬕր թանաքով։

Армянская «вордан кармир» является самый дорогой, стойкой,
натуральной и качественной краской в мире. С его помощью
красили не только ковры, но и одеяния ханов, нити, а также
расписывали дорогостоящие пергаменты. Короли и католикосы
Востока и Восточной Европы в древние и средние века
подписывали исключительно чернилами «вордан кармир».
Armenian cochineal has been the most expensive, stable, natural and
high-quality paint in the world. It was used to paint not only the
carpets, but also the clothes of the khans, threads and to decorate
expensive scrolls. In ancient and medieval times, the kings and heads of
churches in East and Europe signed only with red ink of Ararat
cochineal.
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Մեմլինգ գորգը շրջանառվ մ է նաև Մըխանք անվան մով։ Այն հայտնի է նիդերլանդացի
գեղանկարիչ Հանս Մեմլինգի (1440-1494) նկարներից ևս։ Պատկերված արևի գաղափարանշանը և
կեռազարդ թանկյ նները կյանքի հարատև թյան խորհրդանշաններն են։ Մեմլինգ կոչվող
ասեղնագործ բարձերի նախշերը փոխառված են հայկական ն յնան ն գորգից։
Ковер Мемлинг также циркулирует под именем Мханк. Он известен по картинам голландского
живописца Ганса Мемлинга (1440-1494). Изображённая пиктограмма солнца и восьмиугольные
крючкообразные узоры являются символами вечности жизни . Узоры вышитых подушек под
названием Мемлинг заимствованы из одноименного армянского ковра.
The Memling carpet is also called Mykhank. As well it is known from the paintings of the Dutch painter
Hans Memling (1440-1494). The sun symbol and the hooked ornaments on the octagons carry the idea of
everlasting life. The patterns of our pillows called Memling are borrowed from the Armenian carpet of the
same name.

Տարեգիրների բազմաթիվ վկայ թյ ններով` հայկական
կարﬕր գորգերը ձեռքից ձեռք էին խլ մ Կահիրեի
առևտրական տներ մ, իսկ եգիպտական Ասյ տա քաղաք մ
արտադրվող մորեգ յն գորգերը բարձր էին գնահատվ մ
ﬕայն նրա համար, որ հիշեցն մ էին որդան կարﬕրով
ներկված հայկական գորգերը:

Согласно многочисленным свидетельствам очевидцев, в
торговых домах Каира армянские ковры срывали с рук, а
ковры, произведенные в египетском городе Асьют, высоко
ценились только потому, что они лишь напоминали
армянские ковры, окрашенные с «вордан кармир».
According to many annalists, Armenian red carpets were in high
demand in Cairo's commercial houses, and the carpets produced in
the Egyptian city of Asyut hag great value only because they
resembled Armenian carpets painted in red.
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Գորգ Կենաց ծառ 1860 թ.։
Ծագ մը` Մեղրի:
Պահոցը Հայոց ազգագր թյան և
ազատագրական պայքարի պատմ թյան
ազգային թանգարանն է։
Ковер Дерево жизни 1860 г..
Происхождение: Мегри.
Хранится в Национальном музее истории
армянской этнографии и освободительной
борьбы.
Carpet Tree of Life, 1860.
Origin: Meghri.
Kept in Armenia Ethnography Museum and
the National Liberation Movement.

921 թ–ին Բ լղարիա ժամանած Բաղդադի խալիֆի
դեսպանները ցնցված էին՝ տեսնելով, որ 1000 զինվոր
տեղավորող Խանի հսկայական վրանն ամբողջ թյամբ
պատված էր հայկական գորգերով:
Послы багдадского халифа, прибывшие в Болгарию в 921
году, были потрясены, увидев, что огромная палатка хана, в
которой размещалось 1000 солдат, была полностью
покрыта армянскими коврами.

The ambassadors of the Caliph of Baghdad, who arrived in Bulgaria
in 921, were shocked to see that the huge tent of Khan, which
housed a thousand of soldiers, was completely covered with
Armenian carpets.
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Խաչագորգերի դասը ավանդապահ թյան վկայ թյ ն է։ Այլադավան
ժողով րդների շրջապատ մ Խաչակենտրոն հորինվածքով գորգերը հայերի
համար դարձան դավանանքի խորհրդանիշ։
Группа ковров Крест ковры - свидетельство консерватизма. Среди народов других
религий ковры с композицией Крест в центре стали символом религии для армян.
The Cross carpet class keeps and saves traditions. In the vicinity of heterodox people,
carpets with Cross-centered composition became a symbol of religion for Armenians.

Միայն արքայական ոտքը կարող էր դրվել Պարսկաստանի հայ վարպետների հյ սած
լիդիական Կրեսոս թագավորի պալատը զարդարող գորգերին, այն արքայի, որի անվան հետ
է կապված «Կրեսոսի պես հար ստ» արտահայտ թյ նը:
Только нога короля имела право наступить на ковры сотканные армянскими мастерами
Персии, которые находились во дворце лидийского царя Крессуса Персидского, того царя,
с именем которого связано выражение «столь же богатый как Крессус».
Only a royal foot could step on the carpets woven by the Armenian masters of Persia in the palace of
King Crassus whose name is associated with the expression "as rich as Crassus."
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Պազիրիկը հայտնաբերված աﬔնահին գորգն է (Ք.ա. VI-V
դդ..)։ Պահվ մ է Սանկտ–Պետերբ րգի Էրﬕտաժ մ։
Մասնագետների վկայ թյամբ, Պազիրիկը հայկական
գորգ է՝ գործված հայկական կրկնակի հանգ յցով և
ներկված որդան կարﬕրով։
Пазирик - самый древний найденный ковер (VI-V вв. До
н.э.), который хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
Эксперты свидетельствуют, что Пазирик - это армянский
ковер, сотканный с использованием двойного армянского
узла и покрашенный вортан кармир.

Pazyryk is the oldest carpet discovered (VI-V centuries BC).
It is kept in the Hermitage of St. Petersburg. According to
experts, Pazyryk is an Armenian carpet made of double
Armenian knot and painted red with Armenian cochineal.

Հռոﬔական Ներոն կայսրը 4 ﬕլիոն սեստերցով գնեց
շքեղ հայկական գորգ: Պար րված ալ կարﬕր
թիկնոցով, դափնեպսակը գլխին, ոսկյա գավազանը
ձեռքին` նա ցատկոտ մ էր չտեսնված թանկ գորգի
վրա` hրճվելով այրվող Հռոﬕ տեսարանից։

Римский император Нерон купил роскошный армянский ковер
за 4 миллиона сестерций. Укутавшись ярко красной мантией ,
лавровым венком на голове и золотым скипетром в руке, он
подпрыгивал на неимоверно дорогом ковре, наслаждаясь
видом горящего Рима.
Emperor Nero of Rome bought a luxurious Armenian carpet for 4
million sesterces. Wrapped in a red robe, with a laurel wreath on his
head and a golden scepter in his hand, he was jumping on the rare
precious rug, admiring Rome in ﬂames.
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Աստղահավք հորինվածքով գորգերի շարքից է այս
գորգանախշը։ Մեդալիոնների կենտրոն մ արևի
խորհրդանիշն է՝ հարդարված աստղերի,
վարդակների խորհրդանշական պատկերներով։
Этот ковровый узор является одним из группы ковров
с задумкой Астхаавк (Созвездие). В центре медальонов
изображён символ солнца, украшенный
символическими изображениями звезд и розеток.
This pattern comes from a series of carpets with
composition Astghahavq. In the center of the medallions
is the symbol of sun, decorated with symbolic images of
stars and rosettes.

Հենց հայկական ալ կարﬕր գորգի վրա մահկանաց ն կնքեց ﬔծ զորավար, աշխարհակալ
Ալեքսանդր Մակեդոնացին, քանի որ բաբելոնյան շքեղ պալատը ծածկված էր ﬕայն
հայկական գորգերով։
Великий полководец, правитель мира Александр Македонский умер именно на армянском
красном ковре, так как роскошный Вавилонский дворец был покрыт только армянскими
коврами.
Alexander the Great, infamous military leader of the world, died on an Armenian red carpet, because
the luxurious palace of Babylon was covered only with Armenian carpets.
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Շեղանկյ նազարդի դասին պատկանող գորգերը
ներկայացված են տարաբն յթ նախշերի, պատկերների
զարդերի համադր թյամբ։ Երիզվ մ են կեռիկներով, սղոցի
ատաﬓանաշարի նմանվող նախշով կամ առանց դրանց
։
Ковры, относящиеся к классу Трапециевидные. Представлены
сочетанием различных узоров, изображений и декораций.
Окантовываются с крючками, с пилообразными зубчиками
либо без них.
The carpets belonging to the Diagonal-patterned class are
presented with a combination of various patterns, images and
decorations. They are framed with hooks, with or without a sawlike zigzag pattern.

էﬕր Աբ Սանը արաբական Ալ Մ քդադիր
խալիֆին, որպես տ րք ընծայեց 7 հայկական
գորգ, որոնցից ﬔկը 600 թիզ երկար թյ ն և
ն յնքան էլ լայն թյ ն ներ (ավելի քան 1000
քմ): Գլ խգործոցի ստեղծման վրա վարպետը
ծախսել է մոտ 10 տարի:
Эмир Абу Сан подарил арабскому халифу Аль
Мукдадиру семь армянских ковров, один из
которых был длиной 600 «тизов» (около 20 см
каждый) и такой же шириной (более чем 1000
квадратных метров). Мастеру понадобилось
около 10 лет, чтобы создать шедевр.
Emir Abu San gifted seven Armenian carpets as a
tribute to the Arab Caliph al Muqtadir, one of which
was 600 inches long and the same width (more than
1,000 square meters). It took the master about 10 years
to create the masterpiece.
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Հայկական զարդարվեստը մշտապես եղել է մասնագետների շադր թյան կենտրոն մ:
Մինչ օրս շատերն են դժվարան մ պատկերացնել, թե ինչպես են անգամ մ․թ․ա․ քարի վրա
«ասեղնագործել», կամ մանրանկարներ պատկերել, որի աﬔն զարդանախշ ﬕ իմաստ է
արտահայտել: Առհասարակ, բոլոր ժողով րդներն էլ ստեղծել են իրենց զարդանախշերը՝
կապված սեփական ավանդ յթների, դիցաբան թյան հետ: Հայկական արվեստը ն յնպես չի
նեցել զարդանախշերի պակաս: Այսօր շատերն են փորձ մ տարբեր ﬕջոցներով դրանք
կրկին կիրառել ժամանակակից արվեստ մ: ՄԻՍՄԱ ընկեր թյ նը գտել է հետաքրքիր
լ ծ մ՝ ասեղնագործելով հին հակական զարդանախշերը բարձերի վրա, որով
հնարավոր թյ ն է ընձեռ մ յ րաքանչյ րիս տան ինտերիեր ներառել հին հայական
զարդանախշերի խորհ րդը, էներգիան, գ յները, նրբագեղ թյ նը։

Армянское декоративное искусство всегда было в центре внимания специалистов. По сей день
многим трудно представить, что до нашей эры можно было «вышивать» на камне или
изобразить миниатюры, каждая из которых имеет смысловое значение. Вообще все народы
создавали свои собственные орнаменты, которые связаны со своими традициями и
мифологией. В армянском искусстве также не было нехватка в узорах. Сегодня многие
пытаются использовать их снова и снова в современном искусстве. Компания MISMA нашла
интересное решение, вышивая старинные армянские узоры на подушках, что позволяет
каждого из нас включать в интерьер своих домов загадочность античных армянских
орнаментов, их энергию, цвета, элегантность.

Armenian decorative art has always been in the center of specialists' attention. To this day, many ﬁnd
it difﬁcult to imagine how people "embroidered" on stone or painted miniatures, creating patterns
each of which has a meaning. In general, all nations have created their own ornaments in connection
with their traditions and mythology. Armenian art as well has never had shortage of ornaments.
Today, many try to use these in modern art again and again. MISMA Company has found an
interesting solution by embroidering antique Armenian ornaments on pillows, which allows us to
include the energy, colors, and elegance of these ornaments in the interior of our houses.

Հ

շանվերներ, մագնիսներ

Сувениры, магниты

Souvenirs, magnets

