Գլխավոր խորհրդատու, մտահաղացման
հեղինակ՝
Թամարա Հակոբյան
Գլխավոր Խմբագիր՝
Լուսինե Մուրադյան
Խմբագիրներ՝
Սերյոժա Պողոսյան և
Հեղինե Ենոքյան
Համակարգչային ձևավորում՝
Վադիմ Մինասյան

Բարի գալուստ «Կինո|Թատրոն» ամսագիր։

Սիրով ձեզ ենք ներկայացնում թվով 4-րդ համարը։
Ինչպես նախորդ համարներում, այս անգամ ևս,
մենք` ԵԹԿՊ-ի ուսանողներս, ընթերցողին ենք
ներկայացնում ուսումնառության ճանապարհին
ստեղծած մեր հոդվածները, գրառումները,
մտորումները, ինչպես նաև դասընթացների
ծրագրում առկա մի շարք ուսումնասիրվող
թեմաներ։ Մեր ստեղծագործական թիմը
շնորհակալություն է հայտնում բոլոր այն
ուսանողներին, ովքեր մասնակից դարձան այս և
նախորդ համարների իրագործմանը։ Եվ իհարկե
մեր երախտիքի խոսքն ենք ուզում հատնել, բոլոր
այն դասախոսներին, ովքեր աջակից են մեզ։ Նրանք
են հենց ծնում մեր մեջ այն գաղափարները, որոնց
կհանդիպենք մեր ամսագրի էջերում։

Մարգարիտա Յոլչյան

«Մակբեթ»

Ջուլիետա Հակոբյան

Սուրեն Մանվելյան
Ռոբերտ Ղազարյան

Լուսինե Մուրադյան

Մանկական

ներկայացումները թատրոնում

«Աստվածային Լեզուն»
hարցազրույց մնջախաղի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար
Ժիրայր Դադասյանի հետ

Հեղինե Ենոքյան

Հարցազրույց

Վիգեն Ավետիսի հետ

Ստելլա Տեր-Հակոբյան

Հայ

ՄԵԾ Կինոբեմադրիչը

«Արցախը ունի մեր բոլորի ներկայության պահանջը»

Աշոտ Մարաբյան

SHAKEspeare
Սերյոժա Պողոսյան

Գիրքը ինձ փոխել է...

Աննա Հեքեքյան
Հասմիկ Կարապետյան

«Գրված -

չգրված նամակ»

Ռազմիկ Փաշիկյան և Լաուրա Սահակյան

Օպերատորի
Աչքերով
Զենֆիրա Մարտիրոսյան

«Նահապետի աշունը»
Նանե Աբելյան

ZABRISKIE POINT

Մակբեթ
Ինչպե՞ս է պետք էկրանավորել Շեքսպիր: Ընտրության երկու
հնարավորություն կա`լինել հնարավորին չափ մոտ կամ գտնվել
մեծ հեռավորության վրա այս հեղինակից, քանի որ ոսկե միջինն
այս պարագայում բացառվում է: Սակայն այս դեպքում էլ հստակ ու
պարզաբանված չէ այն կարծիքը, թե այս տարբերակներից որի շնորհիվ
Շեքսպիրյան տվյալ էկրանավորումը կունենա ժամանակակից
ու արդիական հնչողություն: Բազմաթիվ էկրանավորման
փորձեր, հաջողված ու անհաջող էկրանավորումներ և
հանկարծ մեր ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում
2015 թվականի ավստրիալացի ռեժիսոր Ջասթին
Կրուզելի «Մակբեթ» ֆիլմ-հայտնությունը: Ռեժիսորի
գերխնդիրը ֆիլմում ոչ թե «ինչն» է, այլ «ինչպեսը»`
ձևը, մատուցումն ու յուրօրինակ ոճը: Սա տիպիկ
պատմական ֆիլմ է` ժամանակաշրջանին
հատուկ հագուստներ, բնապատկերներ:
Միևնույն ժամանակ այն դասականի ու
ժամանակակիցի ներդաշնակ համադրությունն
է: Շեքսպիրյան թեման այստեղ ոչ թե սոսկ թեմա
է, այլ կոնցեպցիա, որն իր սիմվոլիկ բացատրությունն
է ստանում տեսարաններից մեկում: Դանդաղեցված
կադրով պատերազմի դաշտում կռվող զինվորներն
են, որի մեջտեղում միայնակ կանգնած է Մակբեթը:
Այսինքն`ֆիլմը ոչ թե կռվի կամ պատերազմի մասին
է, այլ այդ ամենի ներսում գտնվող Մակբեթի մասին:
Այն ոչ թե Մակբեթի կատարած սպանությունների,
տառապանքի ու պայքարի մասին է, այլ` Մակբեթի
մահվան մասին: Մահ, որը անկումային, ներքին
քայքայում է իրենից ներկայացնում: Եվ արդյո՞ք
ֆիլմը տալիս է այն բացատրությունը, թե ինչ
մղումով է հերոսը հայտնվում այդ ճանապարհին:
Ահա այս կետում են ֆիլմն ու պիեսը գտնվում
ամուր կապի մեջ: Այդ մղումը ոչ թե ներքին բնույթի
է, այլ արտաքին և կոչվում է լեդի Մակբեթ: Կին,
որը բացի փառասիրության ջատագով լինելուց,

նաև գայթակղության օբյեկտ է: Ռեժիսորն այս գաղափարն ամփոփել
է ֆիլմի թերևս ամենաազդեցիկ և առանցքային նշանակությամբ
առանձնացող տեսարանում: Լեդի Մակբեթի ու Մակբեթի սեռական
ակտն անընդհատ ընդմիջվում է սպանության կադրերով, որոնք պիտի
ապագայում իրագործի Մակբեթը: Այս տեսարանը և գրեթե ամեն մի
տեսարան ֆիլմում առանձնահատուկ է օպերատորական աշխատանքի
շնորհիվ: Տեխնիկական լուծումներով ոչ միայն ֆիլմի էսթետիկական
կողմն է շահում, այլ նաև գաղափարական: Ֆիլմը գրեթե զերծ է մնացել
միստիկական մթնոլորտից, ի տարբերություն պիեսի: Անգամ
երեք վհուկների հայտնվելու տեսարանում միստիցիզմի
գաղափարը հասցված է նվազագույն մակարդակի:
Ասվածի բացառությունն է ֆիլմի վերջին տեսարանը:
Հեքիաթային ու միստիկ տեսարան, որտեղ մահն
իրական է ու կյանքային, բայց ոչ Մակբեթի համար:
Հերոսի համար մահի այդ տեսակը ինքնին միստիկա
է: Եվ ամենևին պատահական չէ տեսարանում
գերիշխող կարմիր գույնը: Այն ոչ միայն էսթետիկական
նշանակություն ունի, այլ նաև սիմվոլիկ:Մահվան
գաղափարն ու արյան գույնը այնքանով են
համատեղելի, որքան Մակբեթի մեռած մարմինն ու
հերոսական ոգին:
Բոլոր հաջողված էկրանավորումներում կարևորվում
է նաև դերասանի կերպավորման խնդիրը: Ինչպիսի՞ն
էր ֆիլմում Մակբեթը, ում դերում ժամանակի
տաղանդավոր դերասան Մայքլ Ֆասսբենդերն է:
Կան դերեր, երբ դրանք պարզապես ապրում
են դերասանի ներսում: Այսինքն` էության մի
մասնիկն են, կամ էլ հենց էություն: Ֆասսբենդեր
դերասանի մեջ պարզապես արթնացել է այս
դերը`որպես ժամանակի ամենաիրական,
ամենատիպիկ, ոչ պաթետիկ ու միևնույն
ժամանակ կորցրած «ես»-ի ողբերգությունն
ապրող Մակբեթ:
Մարգարիտա Յոլչյան
Թատերագիտություն 3րդ կուրս

Գրված-չգրված նամակ
(Իմ անհայտ բարեկամին՝ միգուցե և հայտնի)
Ողջո՜ւյն իմ լավ բարեկամ...
Կրկին և կրկին գրում եմ քեզ այնտեղից, որը անհայտ է և՛ ինձ, և՛ քեզ։ Ես չգիտեմ
իմ բնակվելու վայրը, այդ պատճառով թույլ տուր ինքս որոշեմ այն: Ես գտնվում
եմ ինչ-որ մի մութ աշխարհում, որտեղ միայն ինչ-որ գեր մարդիկ են` ձեռքերում
թղթապանակ պահած։ Եվ գիտես, նրանք այնքան այլանդակ դեմքեր ունեն, որ
երբ նրանց տեսնում եմ, անկախ ինձանից, փռշտում եմ, մտքումս կրկնելով.
«Լավ է, որ գոնե փռշտալը չեն արգելում...»։ Ես սպասում եմ, և մտաբերում այն
գրողին, կարծես թե նրան Չեխով էին անվանում, ի դեպ նա այլ աշխարհից է, նրա
աշխարհը ավելի մարդկային է, քան՝ իմը... Երանի՜ նրան…
Նա ասում էր, որ բոլորն են փռշտում` քաղաքապետն ու քարտուղարը,
հասարակ մարդն ու ազնվականը, նույնիսկ նա է փռշտացել, երբ ինչ-որ մի բան
է գրել... Այնպես որ, ես փռշտում եմ և արագ հեռանում անդունդը, Տարտարոսը,
որը ահագնաբար կուլ է տալիս իմ մարդկային այն վսեմ երազանքները,
իրականությունը, հաճախ նաև իմ «Ես-ը», որի անհետանալուց հետո ես
վերածվում եմ կենդանու, որը խժռում է մարդկային մարմինը, բայց վախենում է
և զզվում է խժռել այդ քաղաքապետերին: Գիտե՞ս՝ ինչպես է պատճառաբանում,
ասում է. «Խնդրու՜մ եմ, ինձ չստիպես դրանց խժռել, նրանք այնքա՜ն զզվելի են
և լպրծուն, ավելի լպրծուն, քան ես»: Այսպես է, ես ինչ կարող եմ անել, նայում
եմ նրանց, և ինքս եմ զզվում, ուր մնաց, թե իմ կենդանին չզզվի: Նրանք փրկվում
են, իսկ ես նահանջում եմ, նահանջում եմ դառը իրականություն, անտանելի
ներկա, նահանջում եմ չիրականացված երազանքներից: Տխուր եմ, և, իհարկե,
այսքանից հետո, էլ ո՞վ ուրախ կմնա։ Նույնիսկ ուռենին, որը չգիտես ինչու
աճեցված է այստեղ, երբեք գլուխը չի բարձրացնում այս խեղկատակներին
տեսնելու համար, իսկ ասում էին, թե ուռենին աղջիկ էր եղել... Ո՛չ, սիրելիս, նա
խռովարար էր եղել, այն էլ ինչպիսի խռովարար: Ես այդ ծառը չեմ ջրում, ոչ թե
նրա համար, որ անողոք եմ վարվում նրա հետ, այլ պարզապես նա մշտապես
սգի և լացի մեջ է։ Կարիք չկա նրան ջրելու: Այսպես է անցնում իմ ողջ կյանքը
այստեղ։ Սա մերթ-մերթ թատրոնի է վերածվում, անտաղանդ և անհետաքրքրիր
մի թատրոնի։ Հիշում եմ՝ այն աշխարհից ինչ-որ մի տաղանդավոր մարդ ասել
էր. «Վատ մարդիկ գեղեցիկ են թատրոնում, բայց տգեղ են իրականության մեջ»:
Ափսոս, որ ես ընկել եմ այս ախմախների ձեռքը, և նրանք ինձ սովորեցրել են
չհիշել այս տաղանդավոր մարդու անունը, այնպես որ ապարդյուն է մտաբերել
անվանումը: Այս աշխարհում մշտապես սպանություններ են։ Լավ մարդիկ
են մահանում, բայց դրանից առաջ նրանք օգտակար բաներ էին ասում։
Սպանեցին այդ օգտակար բաների համար, ուրեմն մեղք է օգտակար բաներ
ասելը, ինչպես հասկացա... Ահա քեզ մի օրինակ. անողոքաբար սպանեցին
մի փիլիսոփայի, որը մարդկանց հավաստիացնում էր, թե մի աշխարհ էլ
գոյություն ունի (քո աշխարհի հետ էր, բարեկամս), որը ավելի մարդկային է,
ավելի խելացի։ Ես հապճեպորեն վեր ելա իմ տեղից և հավաստիացրի բոլորին,
ասելով, թե ունեմ մի բարեկամ, որը ապրում է այդ աշխարհում... Ի՞նչ եղավ
հետո, -կհարցնես ինձ,- ոչինչ, հասարակ իրականություն։ Փիլիսոփային

սպանեցին, իսկ ինձ հոգեբուժարան տարան՝ ճակատիս կպցնելով «Խելագար»
մականունը: Լավ է, որ գոնե մտածել են անունս մեծատառով գրելու մասին:
Իսկ ինչպե՞ս ես դու։ Չնայած կարիք չկա հարցնելու, դու այդտեղ ուրախ ես և
անհոգ, մահ չես տեսել, խայտառակություն չես զգացել: Գիտես` ես ինչպես
եմ զգացել խայտառակություն։ Մինչ գժանոց ընկնելը ինձ տարան մի սենյակ,
որտեղ լիքը շիկահերներ էին նստած: Ինձ ասացին, որ նրանցից մեկին պետք է
համբուրեմ, կամ էլ ամուսնանամ։ Ես առարկեցի` ասելով, թե ես էլ եմ իգական
սեռից, ինչպե՞ս կարող եմ համբուրել, կամ էլ վատթարագույնը, ամուսնանալ
նրանց հետ, և անմիջապես քմծիծաղեցի: Ես նկատեցի, որ նրանք բավականին
վավաշոտ հայացքով էին նայում ինձ։ Ապա ապտակեցին ինձ ու տարան գժանոց:
Ես ոչինչ չհասկացա, նույնիսկ մտածեցի, թե սխալ բան եմ ասել: Հիմա դու ինձ
եղիր դատավոր, բարեկամս։ Ե՞ս եմ գիժը, թե՞ նրանք, որ քիչ չէ իրականության
համար են ինձ պատժում, դեռ մի հատ էլ այնպես են ընդունում իմ մերժումը
սեռական փոփոխության հարցում, որ արդեն, իրոք ընդունում եմ այն փաստը,
որ խելագարեմ ու հոգևոր ցնցնումներ ունեմ: Գժանոցում պահակից հարցրի, թե
այս ի՞նչ փոփոխություններ են։ Պահակը այնպես ծիծաղեց, կարծես թե հենց նոր
մի անեկդոտ պատմած լինեի։ Նա մի կուշտ ծիծաղելուց հետո աչքերը ծիծաղի
արցունքներից սրբելով ասաց. «Սա մեր երկրի ամենաարդարադատ օրենքն է,ապա, կարծես թե ինքն իր հետ խոսելով, ավելացրեց,- ես էլ ասում եմ սրան ինչու
են այստեղ բերել…Ամե՜ն ինչ պարզ է»: Օրե՞նք, երկի՞ր, այս ին՞չ է ասում...Ուրեմն
սա օրենք է՝ սեռափոխությունն ու խայտառակությունը, իսկ սա երկիրն է՝ լի
անբարտավաններով ու խեղկատակներով: Ուրեմն իրոք ցնդել եմ, կամ էլ այնքան
եմ քնել, որ արթնանալիս հիշողությունս վերացել է: Դատարկ է այստեղ, ցուրտ է,
ես միայն լիալուսին եմ տեսնում երկնքում, համոզվեցի, որ սա իրոք երկիր է, քանի
որ երկինք ունի: Ուզում եմ քնել ու չզարթնել:

Հասմիկ Կարապետյան
Գրական ստեղծագործություն 1ին կուրս

ՈՂՋԱԿԻԶՎՈՂ
ՄԵԿՈՒՍԱՐԱՆ

ԱՆՀԱՍՑԵ ՆԵՐԿԱ

Վարդերով հյուսված գեղեցիկ ներկան,
Ժպտում է քնքուշ, այնքա՜ն գեղեցիկ,
Որ դար է թվում ամեն մի վայրկյան,
Ու կյանքն է վառվում հրով թափանցիկ:
Ոսկե թելերով հյուսված ճամփան է
Անցյալից բերել ներկան օրհնված,
Մեր խենթ օրերի լույս երազանքն է,
Պարում մեր հոգում՝ համբույրներով թաց:
Անցյալն ու ներկան ընկեր են դարձել,
Եվ տանում են մեզ անհայտ հեռուներ,
Բայց ճանապարհից ետ ենք մնացել,
Ուր մոխրանում են երազները մեր:
Կարոտով հյուսված հույսերն են վառվում,
Եվ անձրևում է անհասցե ներկան,
Շրջվենք մի պահ ու նայենք հեռուն,
Գուցե անցյալո՞ւմ մնաց ապագան:

ԹԱՏՐՈՆ

Թատրոնից լավ բան, մեկ էլ՝ թատրոնն է,
Ուր դիմակներն են դառնում իրական,
Թատրոնն այն միակ աղոթավայրն է,
Որտեղ սրբերն են ծնկաչոք անգամ:
Ամեն մի սողուն իր դերն է խաղում,
Մի հարթակում են առնետն ու արքան,
Հանդիսատեսն է ցավով ծիծաղում,
Ուր ծիծաղի մեջ ցավեր կան այնքա՜ն:
Ծափերի ճիչով լեցուն դահլիճը,
Նետում է բաց բեմ՝ նոտաներ վառված,
Իսկ կուլիսներում քայլող դահիճը,
Կեղտերն է մաքրում՝ ծիծաղից թափված:
Կատակերգությունն իր ցավը ունի,
Դրաման էլ իր համեստ ծաղրանքը,
Այնտեղ է շրջում՝ հոգով սողունի,
Խեղկատակության հզոր դիմակը:

ՀԱԴԵՍ

Ինձ բաժին ընկած կրծոտած հացը,
Հյուրասիրում եմ ձեզ, բարի մարդիկ,
Առանց թաս հնչած հոգուս կենացը,
Ձեզ եմ նվիրում, որպես երախտիք:
Հարգանքով, սիրով, ձեր դուռն եմ թակել,
Եվ ձեզ եմ բերել տիեզերքը իմ,
Ձեր նոր աշխարհն եմ հավատով եկել՝
Մաշված շորերով, լաթերով իմ հին:
Սակայն ձեզ պետք չէ հացս կրծոտված,
Կենացն ի սրտե, բայց առանց թասի,
Դուք ճոխ սեղանի շուրջը հավաքված,
Այս կյանքն եք լափում՝ բույրով Հադեսի:

ԵՐՋԱՆԻԿ ՀՈԳԻ

Դառնամ ստվերդ ու քնքուշ քայլեմ,
Լինեմ քեզ համար աղոթող հոգի,
Քո մութ ճամփեքը միշտ լուսավորեմ,
Լինեմ խոսքերը քո սուրբ աղոթքի:
Դառնամ աչքերիդ փայլը լուսավոր,
Սրտիդ անկյունում երգը իմ հյուսեմ,
Լինեմ քո հոգու օվկիանոսը խոր,
Ստվերդ դարձած քնքուշ երազեմ:
Գրկեմ կարոտդ լուռ ու աննկատ,
Իմ վառվող կրքով հեզիկ պարուրեմ,
Լինեմ քո կողքին, լինեմ անընդհատ,
Ջերմ ու արևոտ հոգիդ համբուրեմ:
Լինեմ ուրախ երգ ու սիրով հնչեմ,
Որ հոգուդ տխուր մեղեդին լռի,
Արևը գրկած քեզ հետ խենթ թռչեմ,
Որ ջերմ արևը քո սերը վառի:

Պատերիցս կախված հուշաթերթիկներով
Ինքնաթիռ եմ սարքում և նետում քո հուշեր,
Որ հուշերդ հիշեն ցնդած երդումներով
Պոռթկումներիդ խաղը. բայց արդեն շատ ուշ էր:
Վառարանից հանած նամակներդ մրոտ,
Սևացած ցանկությամբ՝ որոնում են հասցեդ,
Որտեղ հոգուդ ճիչը՝ հոդված էր համառոտ,
Ճամփադ պատնեշել եմ, որ դու չքվես անհետ:
Բանտախցիս կատուն ինձ սիրում է այնքան,
Որ ինձ բավարար է առանց քո սիրելու,
Հիմա ինձ զգում եմ ամբողջ բանտի արքան,
Նրա հետ եմ հաստատ իմ բախտը կապելու:
Եկավ ու իմ գրկում սրտացավ մլավեց,
Բերելով իր կերած առնետի աղիքը,
Բայց կատվի հարցում էլ իմ բախտը չբերեց,
Հանկարծ նկատեցի, որ որձ է անպետքը:
Անգամ ճաշարանի թասիս միջի ճանճը
Տզտզոցով թռավ, որ չմեռնեմ սովից,
Քո հուշերում ապրող անպատասխան հարցը
Դժվար թե էլ գտնես քեզ սիրաբանողից:
Դանակով սիրեցի քեզ հետ աղոթողին,
Համբուրեցի՝ մաշկն ու գանգը կրծոտելով,
Իսկ սովից կատաղած անհավատ բուխարին
Նրան իր գիրկն առավ սփրթնած բոցերով:
Ես այստեղ նիհարել ու մաշվել եմ անքուն,
Տանջվում եմ, կարծես հանում են կախաղան,
Դու բուխարու կողքին իշխան ձուկ ես լափում,
Ես լեզուս ծամելով, կարդում՝ ..Փոքրիկ իշխան..:
Ավերված անցյալի ծաղիկներն են ոռնում,
Գազազած հուշերիս կապանքներով տկար,
Տռզած ոջիլները իմ կենացն են խմում,
Իսկ ես վայելում եմ թեյս՝ առանց շաքար:
Մատով պտտում եմ սլաքները ժամի,
Ողջակիզվող հոգուս զառանցագին ոխով,
Խավարել է փայլը իմ ոսկե ատամի,
Որ դու էիր նվիրել՝ հղփացած ծիծաղով:
Բանտապետն է բերում արնաթաթաղ թուղթը,
Ու խցկում բերանս, որ ոռնոցով ծամեմ,
Ճակատիս է թքում իմ մահվան կնիքը,
Եվ որդնած ճակատս պատերը լիզում են:
Բացվող բանտադռան ձայները փտել են,
Որոնք խլացնում են, ինչպես դահճի սղոց,
Կախաղանիս կողքին արցունքով կանգնել են
Ոջիլներն ու ճանճը և անպետք կատուն որձ:

ՃՉԱՑՈՂ ԼՌՈՒԹՅՈՒՆ

Երբ վերադառնաս արդեն ուշ կլինի,
Ինձ կփնտրես այնտեղ, որտեղ էլ չկամ,
Ու խենթ հոգիդ դարձած աշնան սառը քամի,
Գուցե ճչա ցավից, փնտրի հետքս անգամ:
Կմտնես իմ սենյակ ու կզգաս մի կարոտ,
Դաշնամուրի վրա թողած ցավի հնչյուն,
Ու գետնին թավալվող թղթերում մշուշոտ,
Կզգաս ինչպես էին տողերը իմ ճչում:
Անկյունում շպրտած շիշն էլ ինձ բարեկամ,
Լոկ հետքեր է թողել կաթիլները ցավի,
Պահարանում դրված կյանքիս գիրքն էլ անգամ,
Ժամանակի փոշուց լալով կխեղդվի:
Եվ կտեսնես նաև անկողինս խոնավ,
Նաև կնկատես հետքերն արցունքների,
Որտեղ որ թողել եմ չմահացող մի ցավ,
Որը խենթ ընկերն էր մեռնող նոտաների:
Սենյակում կլսես ճչացող լռություն,
Մեռնող հնչյունների հառաչանքը անգամ,
Ես թողել եմ միայն սիրո ատելություն,
Ինձ մի փնտրիր այնտեղ, որտեղ էլ չկամ:

Թատրոնից լավ բան, թատրոնն է՝ մեկ էլ,
Ուր դիմակները գալիս են բաց բեմ,
Որ ցույց տան, թե կյանքն ինչ օրն է ընկել,
Որ կյանքի վրա, կյանքով լի՝ թքեն:
Արշակ Սեմիրջյան
Թատերագիտություն 1ին կուրս

«Նահապետի աշունը»

Մոգական ռեալիզմի տիտաներից մեկը՝ կոլումբիացի գրող Գաբրել
Գարսիա Մարկեսը 1975 թվականին մանիֆեստ ներկայացրեց աշխարհին։
Մանիֆեստը «Նահապետի աշունը» վեպն էր, կարելի է ասել՝ դարի նկարագիրը։
20-րդ դարի առաջին և երկրորդ կեսերին մարդկության մի ստվար զանգվածի
կառավարում էին բացարձակ իշախանության ձգտող բռանակալներ, որոնք
հիմնականում ունեին մի քանի անուններ՝ ֆաշիզմ, կոմունիզմ և նրանց թվում էր`
իշխանությունը հավերժ է։ Այլևս մարդկությունը կարճ ժամանակահատվածում
տեսավ մեծ թվով դիկտատորների՝ Հիտլեր, Ստալին, Մուսսոլինի, Ֆրանկո,
Մաո, հետագայում՝ Կաստրո և այլ լատինամերիկյան բռնակալներ, որոնք իրենց
իշխանությունը երկարաձգելու համար պատրաստ էին անգամ պայթեցնել
երկրագունդը, միայն թե տիրեն։ Պատմա-քաղաքական իրավիճակի թելադրած
սյուժեն Մարկեսը դարձրել է բարդ հոգեբանական և խորը փիլիսոփայական
ամուր վեպ, որտեղ առավելագույնս հակադրության մեջ է դրել ի ծնե արատավոր
մարդու իշխանության ծարավը և մարդկային մենությունը։ Վերոհիշյալ
բռնակալներից յուրաքանչյուրի անունը կարելի է վերադրել վեպի հերոսի՝
գեներալի փոխարեն և ամեն էջում գտնել այնպիսի պատմական իրողություններ,
ինչպիսիք են նրանց դաժանությունը, բռնապետության եղանակները,
ժողովրդական ատելությունը, նրանց կուրությունը, վախկոտությունն ու
եսապաշտությունը, խելագարությունը, նրանց դահիճ լինելը և անվան շուրջ
պտտվող առասպելները։ Վեպը բազմաշերտ է։ Բացի այս ամենից Մարկեսի «դարի
ռեքվիեմի» առանցքային թեման մարդկային մենությունն է, մենություն, որը
ձգվում է ավելի քան հարյուր տարի, քանզի այն վերջ չունի։
Վեպի հերոսը՝ գեներալը լատինամերիկայն դիկտատոր էր, ում
իշխանության գալու օրից անցել էր հարուրամյակ և ոչ ոք այլևս չէր հիշում
նրա անունը և իշխանության գալու տարեթիվը։ Երիտասարդ տարիներին
նա մասնակցել էր հեղափոխական շարժման և իշխանության գլուխ էր եկել
անգլիացի ձկնորսների շնորհիվ։ Եվ այստեղ Անգլիայի իշխանությունն է ցույց
տրված` Լատինական Ամերիկայի վրա։
«Օգոստոսի տասներկուսն է, գեներալ։ Նշանավոր տարեթիվ։ Հարյուր տարի
է անցել Ձեր՝ իշխանության գլուխ անցնելու օրից։ Ողջ երկիրն է տոնում, իսկ
Դո՞ւք»։ «Այնինչ նա ամենասկզբից էլ գիտեր, որ իրեն առաջին հերթին խաբում են
նրանք, ովքեր սիրաշահում են, գիտեր, որ քծնանքի դիմաց կանխիկ են վճարում,
գիտեր, որ... Եվ վարժեցրել էր իրեն ապրել այս ստով, փառքի նվաստացուցիչ
տուրքով, քանզի անհաշիվ տարիների ընթացքում համոզվել էր՝ սուտը հարմար է
կասկածից, օգտակար՝ սիրուց, երկարակյաց ճշմարտությունից…»
Գիտեք ի՞նչ է նշանակում մենություն։ Ո՛չ։ Վերագրում եմ ինձ, վերագրեք
նաև Ձեզ։ Հերոսը՝ գեներալը չուներ անուն «ԵՍ- ես եմ, ի՞նչ տարբերություն», ի
տարբերություն խաղացող մյուս անհաշիվ հերոսների, որոնք ունեին անուններ։
Մարկեսի` ինչպես մյուս հերոսները, և նաև գներալը, ապրում են երկար: Նա
անհույս մենակ է: Մենությունը ծնում է բռնակալին՝ գեներալին և սահմանում
նրա ճակատագիրը՝ տալիս իշխանություն, անսահման դաժանություն, զրկում
սիրելու ընդունակությունից, տալիս այլանդակ արտաքին և ի ծնե վախ մահից։ Ի

հակառակ, բոլոր այս կլիշեների ես սիրեցի գրական այս հերոսին, ով իրականում
ոչինչ չուներ, թվացյալ փառքին, նա լեգենդ էր, միֆ, քանզի նա գոյություն չուներ։
Անհասկանալի է` ով է պատմում վեպը, երևի թե նա ինքը կամ ավելի գեր ուժ, ով
ապրեց ավելի երկար և նրան տեսավ կույս մորից ծնվելու պահից` մինչև մահը։
Գեներալը ինքն էր իշխանությունը, սակայն նրա կյանքում կային երեք ագահ
կանայք և նրանք իշխանություն ունեին՝ իշխանության վրա՝ մայրը Բենդիսիոն
Ալվարադոն, առաջին սերը՝ Մանուելա Սանչեսը և միակ կինը, ամենաագահը,
ով վերափոխեց նրան` Լետիսիա Նասարենոն։ Նա կամեցավ Լետիսիաի մահը,
սակայն այդ մահը վերջ տվեց գեներալի անվերջ ձգվող փառքին ու հիշողությանը,
թողնելով ընդամենը մեկ անուն` Բենդիսիոն Ալվարադո՝ իր մանկությունը, այն
կնոջը,ով ծիածանի գույներով էր զարդարում գորշ թռչուններին ու վաճառում,
մինչև անգամ իր կուրության տարիներին, մինչև ի մահ։ Գեներալն իր աշունն էլ
ապրեց ապականության ու մեղքի հետ և չթողեց իրենից ոչ մի հետք։
Հատված «Նա հասնելու է հարյուր յոթ տարեկան, որից հետո ապրելու
է էլի հարյուր քսանհինգ տարի և հետո միայն կկատարվեր կատարվելիքը,
այսպես գուշակեց պառավ պայծառատեսը։ «Ըհմ»,- ասաց նա և սպանեց պառավ
պայծառատեսին հենց ճոճում՝ խեղդելով նրան առանց ցավ պատճառելու,
վարպետ դահիճի նման, թեև նախկինում անձամբ ո՛չ մարդ էր սպանել, ո՛չ
անասուն։ Խեղճ պառավը միակ կենդանի արարածն էր, որին նա սպանեց
անձամբ, որպեսզի աշխարհում իրենից բացի ոչ մեկը չիմանար՝ ինչպե՞ս, որտե՞ղ
և ե՞րբ է մեռնելու ինքը։
Բայց նա մեռավ, մեռավ այն պահին, երբ ամենից քիչն էր ուզում մեռնել,
երբ այդքան տարիների պատրանքներից ու ինքնախաբեությունից հետո սկսել
էր գլխի ընկնել, որ մարդիկ չեն ապրում, գրողը տանի, այլ գոյություններն
են պաշտպանում, որ ամենաերկար ու գործունյա կյանքն էլ հազիվ է
բավականացնում ապրել սովորելուն, այն էլ ամենավերջում»։
Զենֆիրա Մարտիրոսյան
Գրական ստեղծագործություն 2րդ կուրս

«Արցախը ունի մեր բոլորի
ներկայության պահանջը»
Ապրիլի 11-ից 21-ը Իտալիայի Ֆլորենցիա
քաղաքում ապրող և ստեղծագործող հայազգի
քանդակագործ Վիգեն Ավետիսը և նրա
ընկերը՝ իտալացի քանդակագործ Մասսիմո
Լիպպին, գտնվում էին Արցախում: Երկու
արվեստագետները Ստեփանակերտում էին օրեր
շարունակ՝ հուսալով, որ խաղաղության իրենց
խոսքը տեղ կհասնի: Վիգեն Ավետիսը հրեշտակի
դեմք է քանդակել, իսկ Մասսիմո Լիպպին՝
«Խաղաղության հրեշտակ», որոնք պահապան
կլինեն Արցախին և Հայոց բանակին: Վիգեն
Ավետիս քանդակագործի մասին դեռ առիթներ
կլինեն խոսելու: Առաջիկայում նա հայրենիքում
ծրագրել է քանդակագործության միջազգային
սիմպոզիում: Իսկ հիմա ավելի շատ կփորձեմ
բացահայտել Վիգեն Ավետիս մտածող հային:
-Վիգեն, այս օրերին գտնվում եք Արցախում ,
ի՞նչ զգացողություններ և ի՞նչ ուղերձ ունեք հայ
ժողովրդին:
-Ամեն սրբավայր նշանավորվում է իր հետ
հարաբերվողներով: Եկեղեցին զորացնում
է հավատացյալին, ինչպես հավատացյալը՝
եկեղեցուն: Տիեզերքի ուշադրությունն ենք գրավում սրբավայրի վրա, այսինքն
սրբավայրը սկսում է աշխատել, ինչպես մի նյութական մեխանիզմ: Հոգևոր էներգիան
փոխարինվում է նյութական մեխանիզմի: Սկսում է աշխատել ինչպես ժամացույցի
մեխանիզմ, որն էլ աշխատեցնում է հավատացյալը: Եկեղեցին ժամացույցն է, բայց
պետք է այդ ժամացույցը լարվի և այդ լարողը հենց հավատացյալն է : Մենք գնացինք
Արցախ մեր սիրով, մեր համարձակությամբ՝ վտանգներին և չարին դեմ, որպեսզի
Աստծո և տիեզերքի ուշադրությունը ավելացնենք հենց Արցախ հողի վրա: Արցախը
ունի մեր բոլորի ներկայության պահանջը: Մեր տղաները, ովքեր այնտեղ հրաշքներ են
գործում, հերոսություններ են անում, դա հենց Աստծո, բնության և հոգու ուժն է: Այդ
տղաները չգիտեին, որ այդպիսի հերոսություններ կարող են անել: Բայց փաստորեն
նրանք ստացան այդ ուժը՝ տիեզերական ուժը, և այդ տիեզերական ուժով կարողացան
անել այն, ինչը արեցին:
-Ի՞նչ է հայրենիքը ձեզ համար:
-Հայրենիքը երկնքի կապույտն է երկրի հետ, ինչպես հոգին ու մարմինը:
-Ի՞նչ սկզբունքներով եք առաջնորդվում կյանքում:
-Ամենակարևորը հարազատ մնալն է սկզբունքներին: Կարելի է ունենալ բարձրագույն
սկզբունքներ: Բոլոր մարդկանց սկզբունքները բարձր են լինում: Պետք է վերցնենք
իրականությունը, որպես ապրող կենդանի էակ: Դու առնչվում ես կենդանի էակի
հետ: Կենդանի էակի հետ հարաբերվելուց պետք է հարազատ մնալ սկզբունքներին:
Չարի և բարու պայքարը հենց դրանում է կայանում: Չարը ամեն ինչ անում է,
որպեսզի դու բարձր սկզբունքներից հրաժարվես: Դա սկսվում է մասնագիտությունից:

Մասնագիտության մեջ, եթե կարողանաս դիմակայել և չտրվել հեշտություններին, դու
անպայման կհասնես բարձր մասնագիտացված աստիճանի: Քո մասնագիտության մեջ
կլինես անհամեմատելի, որովհետև դու կլինես առաջատարը: Դա է սկզբունքը: Պետք
է հարազատ մնալ սկզբունքներին, որովհետև կյանքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի դու
խուսափես սկզբունքներից: Դրանք փորձություններ են, իսկ փորձությունները հենց նրա
համար են, որ դու պարզես, նաև երկինքը պարզի, թե դու արդյոք այն մարդն ես, ով իր
վրա վերցրել է այդ պարտականությունը:
-Իսկ ինչպե՞ս կայացրիք քանդակագործ դառնալու որոշումը:
-Ճիշտն ասած ես ինքս սկսեցի հասկանալ ու զգալ 7-8 տարեկանից: Ես արդեն
վստահ էի, որ պիտի քանդակագործ դառնամ, բայց, թե որտեղից՝ ես դա չեմ կարող
բացատրել: Ես գիտեի, որ նկարիչ չպիտի դառնամ, վիրաբույժ չպիտի դառնամ, բայց
պիտի դառնամ քանդակագործ: Դա իմ մեջ այնքան հասած էր: Չնայած ես չեմ ունեցել
բացառիկ, բոլորին զարմացնող ձեռքի շնորհք: Այդ ձեռքի շնորհքը եղել է տարիների
ընթացքում: Բայց ես հարազատ եմ մնացել իմ ընտրությանը և ես վստահ էի, որ իմ
ընտրությունը ճշմարիտ է: Տարիներ շարունակ ես աշխատեցի իմ մասնագիտության
վրա, և իմ մասնագիտությունը սկսեց ինձ կամաց-կամաց պարգևատրել:
- Ի՞նչն եք գնահատում մարդու մեջ կամ ի՞նչն եք կարևորում որպես մարդկային
արժեք:
-Մարդու մեջ ես հայն եմ գնահատում:
-Իսկ ո՞րն է հայը:
-Հայ արդեն նշանակում է մարդու տեսակ՝ մարդ
բանական արարած, իսկ բանական արարած
տարբերանշանը խիղճն է: Իսկ հայը մարդկության
խիղճն է: Առանց խղճի մարդը ոչինչ է: Այսօր, երբ
ամբողջ աշխարհը տառապում է, չի կարողանում գտնել
երջակություն ո՛չ ընտանեկան, ո՛չ ընկերական, քանի որ
կորցրել է այդ խղճի ունակությունը: Խիղճը ամեն ինչի
հիմքն է: Այնտեղից ծնվում են բոլոր զգացմունքները
և սերը: Խիղճը մարդու հիմնական տարբերանշանն է
: Ասում են անխղճ ես՝ կարծես թուրք լինես, այսինքն
թուրքը անխղճության սիմվոլն է, հայը՝ խղճի, չարիք և
բարիք:
- Հետաքրքիր էր: Իսկ ի՞նչ կմաղթեք արվեստի
ճանապարհը ընտրած այսօրվա երիտասարդներին:
-Որ հարազատ մնան իրենց ընտրությանը և
չհուսահատվեն: Սա ամենակարևորն է: Օրինակ
Գեղարվեստի ակադեմիայում, ովքեր ընտրել են այդ
ճանապարհը, շատ քչերն են շարունակում, քանի որ չեն
դիմանում փորձություններին: Ուզում են արդյունքը
ավելի շուտ լինի, մինչ իրենք պատրաստ կլինեն դրան:
Իսկ արդյունքին դիմակայելու համար դու պետք է քեզ պատրաստես բոլոր հարցերով:
Արվեստը արև է, բայց արևը և՛ կրակ է և՛ լույս, որն իր մեջ վտանգ է պարունակում և
որը քեզ կարող է այրել, եթե դու պատրաստ չես: Արվեստը մարդկության լույսն է: Ամեն
մի արվեստագետ մի լույս է, հետևաբար շատ քչերն են կարողանում մերկ ձեռքերով
բռնել այդ լույսը և լուսավորել մարդկությանը: Դա մեծ աշխատանք է: Եվ ամեն դեպքում
դու պետք է պատրաստ լինես մերկ ձեռքերով կրակը բարձր պահելուն:
Հեղինե Ենոքյան
Թատերագիտություն 3րդ կուրս

Երիտասարդական հեղափոխությունը հրապուրեց շատ նկարիչների, և
իտալացի ռեժիսոր Միքելանջելո Անտոնիոնին բացառություն չէր:
«Զաբրիսկի Փոինթ» ֆիլմը էկրան է բարձրացել 1970 թվականին և դարձել
հիփփիական մշակույթի առանցքային ֆիլմերից մեկը: Զաբրիսկի
Փոինթը պարզապես մի վայր է Արիզոնայում, անծայրածիր անապատում
չորացած ու մեռած լիճ: Սա հռչակավոր ռեժիսորի առաջին և միակ ֆիլմն
է նկարահանված Հոլիվուդում: Անտոնիոնին ներկայացնում է բողոքող
երիտասարդությանը՝ ամերիկացի ուսանողներին, ովքեր պայքարում են
իրենց իրավունքների համար եւ պատրաստվում են գործադուլի: Նրան
ծայրահեղորեն հետաքրքիր են այդ ապստամբները և պատահական
չէ, որ ֆիլմի սկզբում խոշոր պլանով տեսնում ենք նրանց դեմքերը:
Բայց ռեժիսորին, ինչպես նա հայտնել էր իր տված հարցազրույցներից
մեկում, միշտ դուր չի եկել, որ մարդիկ չափազանց շատ են խոսում և ոչ
բավականաչափ անում, այդ պատճառով ուսանողներից նա առանձնացնում
է Մարկին՝ «կողակցին», ինչպես հերոսն ինքն էր իրեն անվանում,
այսինքն, գործող անհատ, ով ամբողջ հոգով ձգտում է ազատության:
Ընկերներին օգնել փորձելու ժամանակ Մարկը կրակում է ոստիկանին,
իսկ հետո առևանգում սպորտային ինքնաթիռ, որով սլանում է անապատի
անսահման տարածությամբ: Այնտեղ նա հանդիպում է ազատատենչ
Դարյային, ով իր տնօրենի հանձնարարած ճանապարհով ընթանալու
փոխարեն, մեդիտացիայի համար տեղ է փնտրում: Մարկը և Դարյան
հերոսներ էին, ովքեր ձգտում էին ազատության ի տարբերություն
ամերիկյան հասարակության ներկայացուցիչների պահանջներին և
կուտակումներին, ովքեր համակերպվում են ամեն ինչին և իրենք իրենց
խաբում ազատության տեսանելիության հարցում: Ազատության պատրանքը
Անտոնիոնին պատկերում է նեոռեալիստական հետաքրքրությամբ դեպի
մանր կենցաղային դետալները. գովազդային պաստառներ, որոնք իրենց
խայտաբղետությամբ խախտում են ֆիլմի ընդհանուր բնական երանգը,
Դարյայի տնօրենի գրասենյակը, նաև նրա առանձնասենյակն անապատում,
որը բազմիցս պայթում է ֆիլմի ավարտի ժամանակ: Պայթյունը հիշեցնում
է Բաբելոնի կործանումը և վերաբերում է ամբողջ նյութականին,
որը խորհրդանշում է կուտակումները. օդ են թռչում հագուստով
զգեստապահարանը և գրքերը, հեռուստացույցը, սառնարանը, ամենուր
ավելորդություններ են:
Իր ֆիլմում Անտոնիոնին դիմել է ռոք երաժշտությանը և օգտագործել

«Pink Floyd», «Rolling Stones», «Grateful Dead», «The Doors» խմբերի գործերը:
Պահպանողականները քննադատում էին Անտոնիոնիին ամերիկյան
դրոշը այրելու համար, Օքլենդի շերիֆը նույնիսկ մեղադրել էր ռեժիսորին
այն բանում, որ նա եկել է մարդկանց զանգվածային անկարգությունների
դրդելու, իսկ պետական վերահսկողությունը հետաքննություն սկսեց
ենթադրյալ «հակաամերիկանության» գործով:
Նանե Աբելյան
Վավերագրական ֆիլմի ռեժիսուրա 3-րդ կուրս

Թափահարում. Ցնցում. Հարված:
Ինչքան դիպուկ է բնորոշում Shake բառի թարգմանությունը՝ «Shake Shakespeare»
ներկայացման մեջ՝ ճշգրիտ արտահայտելով նրա բովանդակությունը: Շեքսպիրի
մահվան 400-րդ տարելիցին նվիրված Գ.Ա.Կ. Փոքր թատրոնում տեղի է ունեցել «Shake
Shakespeare» ներկայացման պրեմիերան: Բեմադրիչ ռեժիսոր Գ.Ա.Կ. Փոքր թատրոնի
գեղարվեստական ղեկավար՝ Վահան Բադալյան, խորեոգրաֆ՝ Տոմա Այդինյան:
3 գաղափար, որոնք հիմնաքարերն են այս ներկայացման: Ենթագիտակցություն,
իտք, զգացողություն: Ամեն մեկը ունի իր ազդեցությունը հանդիսատեսի վրա: Մեկը՝
ցնցում, մեկը՝ թափահարում, խառնում մարդու ներքինը, մյուսը հարվածում ճիշտ
նշանակետին: Եվ, իհարկե, սրանցից յուրաքանչյուրն ունի այն ճjուղավորումները,
որոնք իրենց կապանքների մեջ են պահում հանդիսատեսին՝ մինչև ներկայացման
վերջին վայրկյանը: Խորեոգրաֆ Տոմա Այդինյանը կարողացավ փոխանցել
ռեժիսորի միտքը պարի միջոցով, այն պայմանական լեզվով, որով խոսում է
Վահան Բադալյանը, տալով նրան ձև ՝դնելով թափանցիկ փակագծերի մեջ:
Անկասկած այս պարային ներկայացումը կարելի է դասել սիմվոլիստական
ուղղվածության: Հետաքրքիր է նաև բեմանկարչական ձևավորումը, որը
նույնպես Վահան Բադալյանի մտահաղացումն է: Չկան կուլիսներ, չկա
ետնաբեմ, բոլոր պրոցեսները բաց են աչքի համար: Բեմը հսկայական
շախմատային հատակ է, որտեղ դերասանները, որպես շախմատային
ֆիգուրներ, ստեղծում են պատմություն:
Այս ներկայացման մեջ ամեն ինչ խառնված է, փոփոխված են ընկալման
բոլոր ձևերը: Տեքստը մատուցվում է որպես երաժշտություն, պարը դառնում
է խոսք, իսկ իրերը` սիմվոլ: Այդպիսի սիմվոլներից մեկն է ճաղավանդակ
հիշեցնող լաբիրինթոսը, որը բաժանում է բեմը հանդիսասրահից: Այս սիմվոլը
պատկերում է մարդու ճանապարհը կյանքում, մտքում: Նաև տալիս է հարց
և անպատասխան թողնում, թե ով է գտնվում ճաղավանդակի հետևում ՝
հանդիսատեսը, թե՞ դերասանը: Անգլերենով հնչող շեքսպիրյան տեքստերի
ներքո պարային համարները հագեցած են մնջախաղային էլեմենտներով, որը
դարձնում է շարժումը ավելի իմաստալից, քան խոսքը: Ամեն պարային համար ունի
իր շարժման որակը, որը փոխանցում է հերոսի տրամադրությունը, զգացումները,
սյուժեն, կառուցվում է Շեքսպիրի 4 ողբերգությունների հիման վրա՝ Օթելլո,
Համլետ, Լիր Արքա, Մակբեթ: Պիեսներից վերցված են հատվածներ, որոնք իրար են
միաձուլվում՝ ստեղծելով շղթա: Հերոսները փոխարինում են մեկը մյուսին: Նրանք
կապված են իրար հետ, որովհետև ունեն ընդհանուր բան: Նրանք մարդ են, այնպիսին,
ինչպիսին կան: Այստեղ Շեքսպիրը չունի սահմանումներ, նա ներկայացնում է
մարդուն ամբողջությամբ ՝ տալով ստեղծագործողին անսահման տարածք, անջատելով
մարդուն արտաքին աշխարհից: Զերծ է մնում նկարագրություններից, խոսում մարդու
մտքի, փիլիսոփայության, էմոցիաների , ապրումների, արտաքին աշխարհի հանդեպ
ունեցած վերաբերմունքի մասին , ինչով և զտում է մարդու էությունը՝ ցույց տալով
այն մեզ: Այս պարային ներկայացումը Վահան Բադալյանի հմուտ ձեռքով դիպչում է
հանդիսատեսի զգայարաններին և հասնում է մարդու ենթագիտակցական շերտին,

որով ստանում է ոչ թե իմաստ, այլ
անսահմանություն՝ տալով ավելին: Սա
այնքան ուժեղ և տպավորիչ է , որ մարդը
սկզբում ընկալում է ենթագիտակցական
մակարդակի վրա և հետո նոր հասկանում
իմաստը, վերլուծում: Այսպիսով այս
ներկայացումը չի փնտրում իմաստ, այն
գտել է անսահմանությունը:
Ես, որպես` թատրոնի դերասան և
այս ներկայացման մասնակից` Սուրեն
Հասմիկյանի առաջադրանքով, փորձեցի
դիտել թատրոնը դրսից ,չգիտեմ ստացվե՞ց
թե ոչ :

Աշոտ Մարաբյան

Թատերագիտություն 3րդ կուրս

Ֆեդերիկո Ֆելլինի
Ինչու՞ եմ նկարում ֆիլմերիս հերոսներին:
Ինչու՞ եմ դեմքերի, քթերի, բեղերի, փողկապների,
ձեռնապայուսակների, բյուրո՝ ինձ այցելող ոտքերի
զանազան դիքերի ուրվագծերն անում:
Հավանաբար արդեն ասել եմ, որ դա ինձ համար ֆիլմին
մոտենալու, նրա դեմքը տեսնելու (որ հասկանամ,
թե իրենից ինչ է ներկայացնում) ինքնատիպ միջոց
է, ինչ-որ բան ֆիքսելու փորձ՝ թեկուզ այն նույինսկ
աննշան մի բան, մանրուք լինի, սակայն այպիսին,
որն, իմ կարծիքով, որևէ առնչություն ունի նրա հետ,
գոնե ակնարկով խոսում է նրա մասին: Իսկ գուցե
իր հետ պարզապես ինչ-որ հարաբերություններ
հաստատելու առիթ է դա, մի հնարք, որ թույլ է
տալիս կառչել գաղափարից կամ, ավելի ստույգ,
ամրապնդել այն: Ճիշտն ասած, ես չեմ կարողանում
տեսական հիմք կառուցել իմ քմահաճությունների
համար, չեմ կարողանում աշխատանքիս ուղեկցող
արարողությունները կանոնավոր մի համակարգի
բերել, քանի որ դրանք հենց իմ բուն աշխատանքն են:
Բացի այդ, ֆիլմերս շատ տարբեր են, յուրաքանչյուրն
իր բնավորությունը, խառնվածքը և, հետևաբար, քեզ
հետ հարաբերություններ հաստատելու սեփական
եղանակն ունի: Մի քանիսն այնքան անվճռական,
համեստ են ձևանում, սակայն քեզ իրենց հետևից
գայթակղել-տանելու նրանց ընդունակությունը խիստ
նենգ բան է, քանի որ այդ ամենն աննկատ է տեղի
ունենում, մյուսները ձգտում են հանկարծակիի բերել
քեզ, ինչպես չափի զգացումը կորցրած ընկերները, որոնք
սիրում են կատակով զգեստափոխվել, որ չկարողանաս

ճանաչել իրենց: Որոշ ֆիլմեր էլ մտերմության են մղվում
առանց քաշվելու՝ դրսևորելով մոլեգին, անսպառ և
վարակիչ կենսունակություն: Սակայն լինում են նաև
այնպիսինները, որոնց հետ հարաբերությունները հենց
սկզբից ընդունում են գոտեմարտի վտանգավոր ու լլկող
ուժի բնույթ: Նման ֆիլմերն ամբողջությամբ գրավում են
քեզ, որովհետև չգիտես՝ ինչ խորություններում է նրանց
հետ կնքվել դաշինքը, ոչ քննարկման է ենթակա, ոչ
վերահսկման:
Մարիամ Հայրապետյան

Թատերագիտություն 3րդ կուրս

Հայ

մեծ կինոբեմադրիչը

2015 թվականի ապրիլի 4-ին Հայաստան էր ժամանել հանրահայտ
կինոբեմադրիչ Անրի Վերնոյի որդին` Պատրիկ Մալաքյանը: Նա եկել էր
մասնակցելու Անրի Վերնոյի անունը կրող փողոցի բացման հանդիսավոր
արարողությանը:
Համաշխարհային ճանաչման արժանացած կինոռեժիսորն ունի
նկարահանած 30 կարճամետրաժ և 30 լիամետրաժ գեղարվեստական
ֆիլմեր, որոնք ցուցադրվել են աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում: Այդ
ֆիլմերը արժանացել են բազմաթիվ միջազգային մրցանակների, իսկ Անրի
Վերնոյի վաստակը նշվել է ֆրանսիայի ամենաբարձր պարգևով` «Պատվո
լեգեոն» շքանշանով:
Նրա գործընկերներն են եղել համաշխարհային կինոաստղերի
այնպիսի մի համաստեղություն, ինչպիսիք են Ժան Գաբենը, Ֆերնանդելը,
Լուի դե Ֆյունեսը, Ալեն Դելոնը և այլն: Անրի Վերնոյ բեմադրիչի գաղտնիքը
համաշխարհային կինոյում իր ուրույն տեղը զբաղեցնելն ու պարզապես
անհատականության մեծ հմայք ունենալն է:
Կինեմատոգրաֆում Անրի Վերնոյը շատ փորձությունների է դիմացել:
Սակայն նա գիտեր ինչպես աշխատել դերասանների հետ,
որպեսզի արդյունքը գոհացուցիչ լիներ: Ըստ նրա,
իր համար ամենադժվար դերասանը
Ժան Գաբենն է եղել, որովհետև
նա նկարահանման իր ձևն
ու սկզբունքն ուներ:
Եթե չկարողանայիր
համոզել նրան խաղալ
այսպես կամ այնպես,
ուրեմն վերջ:

Անրի Վերնոյի ֆիլմերն
հիմնականում համամարդկային
են: Նրա հայկական ֆիլմ
նկարահանելու գաղափարը ծնվել է
հենց Հայաստանում:
Ռոբերտ Մաթոսյանը պատմում է. «Անրի Վերնոյի Երևանից մեկնելու օրն է
«Արմենիա» հյուրանոցի առանձնասրահներից մեկում ջերմ ու անմիջական
բարեմաղթանքների խոսքեր են ասվում… Մեկ էլ Հենրիկ Մալյանը Ֆրունզե
Դովլաթյանին, Անրի Վերնոյին և Մաթոսյանին քաշում է սենյակի մի անկյուն
և ասում է. «Աշոտ ջան, ես միշտ երազել եմ ֆիլմ նկարահանել Սողոմոն
Թեհլերյանի մասին: Դա և ազգային է, և՛ համամարդկային, և՛ կոմերցիոն…
Սակայն համոզված եմ ինձ այստեղ չեն թողնի… Ես կուզեի, որ դու
նկարահանես»:
Անրի Վերնոյը փայլատակում է և պատասխանում, որ իր հաջորդ ֆիլմը
կսկսվի Թեհլերյանով:
Տարիներ անց Անրի Վերնոյի նկարահանած «Մայրիկ» ինքնակենսագրական
գեղարվեստական կինոնկարը սկսվում է Սողոմոն Թեհլերյանի
դատավարությամբ: Այդ ֆիլմը հուզում է շատ շատերին: Անրի Վերնոյը իր
այդ ֆիլմով մեծ հետք է թողել հայ կինեմատոգրաֆում: Այդ է պատճառը,
որ ԵԹԿՊԻ-ում գործող ուսանողական կինոդահլիճը կոչվում է հենց նրա
անունով:
Ստելլա Տեր-Հակոբյան
Վավերագրական ֆիլմի ռեժիսուրա 3-րդ կուրս

Սուրեն Մանվելյան
Կրթությամբ ֆիզիկոս, գիտության թեկնածու, ֆիզիկայի,
մաթեմատիկայի, աստղաբանության ուսուցիչ և լուսանկարիչ: Նա
ցանկացողներին սովորեցնում է լուսանկարչության գաղտնիքները և
հնարքները, որոնք ինքը ուսումնասիրել է 16 տարեկանում: Սակայն
այդ ժամանակ նա տարվում է ֆիզիկայով և համալսարանի ուսմամբ:
Հետաքրքրվածությունը դեպի լուսանկարչություն վերադառնում
է թվային տեխնիկայի հայտնվելուն պես: Այդ ժամանակ Սուրենը
լուսանկարչական հնարքների
համար սկսում է օգտագործել
ֆիզիկայի գիտելիքները:
Շուտով լուսանկարչությունը
դառնում է նրա հիմնական
մասնագիտությունը: Սուրենի
լուսանկարելու ընթացքը ինքնին
հետաքրքիր է` նա կարող
վերցնել խցիկը միանգամից
տասնյակ կադրեր անել: Այսպես
նա հասցնում է սառեցնել
երբեմն վայրկյաններ տևող
գեղեցկությունը:
Միևնույն ժամանակ նա կարող է ժամերով պտտվել մի օբյեկտի
շուրջ և նրան ոչ ոք չի կարող խանգարել, մինչև, որ չգտնի այն
դիտակետը, որից կստանա ցանկալի լուսանկարը:
Սուրենը շատ է սիրում նկարել Հայաստանը: Նա ասում է, որ
հազվադեպ կհանդիպես
մի երկիր, որտեղ երկու
տասնյակ կիլոմետր
այն կող կարող ես
հայտնվել կարծես մեկ
այլ մոլորակում: Այդ
պատճառով հայկական
բնանկարներ անելը
հետաքրքիր և ձեռնտու
գործ է :
Ֆիզիկան Սուրենին
օգնում է հասկանալ,

թե ինչ է կատարվում խցիկից այն կողմ և հենց խցիկի ներսում:
Սուրենն ասում է, որ ֆիզիկան ինքնին
շատ գեղեցիկ է, ուղղակի այն ունի
ներքին գեղեցկություն և դրան հասնում
են իմացությամբ, իսկ լուսանկարի
գեղեցկությանը հասնում են աչքերով:
Ի դեպ, հենց աչքերի ֆոտոշարքով է նա
աշխարհում հայտնի: Դա մարդկային
և կենդանական աչքի ոսպնյակների
մեծ շարք է, որը Սուրենը ստացել է
մակրոնկարահանումների շնորհիվ:
Նա առաջիններից է ում հաջողվել է
այդքան մանրամասն հստակությամբ
ոսպնյակի լուսանկար ստանալ:
Մարդուն նկարելուց առաջ
Սուրենն աշխատում է շփվել նրա հետ,
ծանոթանալ, ապա նոր անցնել գործի: Նա կարծում է, որ այդպես
լուսանկարը ավելի անկեղծ և անմիջական է
ստացվում:
Սուրենը միշտ նկարում է դրականը,
բարին, լուսավորը, որովհետև այն քիչ
են նկատում, ի տարբերություն մռայլի
ու բացասականի: Նա երբեմն ընկնում է
խնդիրենրի մեջ այս կամ այն բնանկարը
անելիս, կամ արգելված տարածքում
գտնվելիս, սակայն դրանք ուղղակի փոքրիկ
արգելքներ են, որոնք հաղթահարելով նա
կարող է ստանալ ցանկացած լուսանկար:
Ջուլիետա Հակոբյան

Վավերագրական ֆիլմի ռեժիսուրա 3-րդ կուրս

Մանկական

ներկայացումները թատրոնում
Մանկական ներկայացումները որպես այդպիսին կարևոր տեղ են
զբաղեցնում թատրոնում: Ինչ ասել է, թե մանկական ներկայացում: Եթե
մեծահասակների համար նախատեսված ներկայացումներում թերությունները
ինչ-որ չափով ներելի են, ապա մանկական ներկայացումներում առավել զգույշ
պետք է լինել ամեն մի մանրուքում, քանի որ երեխաները, ի տարբերություն
մեծահասակների, դեռևս չունեն դիրքորոշումներ: Հետևաբար, ցանկացած
մանրուք դետալ հեշտությամբ կարող են ընդօրինակել, իրենցը դարձնել և երբեք
չմոռանալ:
Այսօր մանկական թատրոնը բազմազան է՝ տիկնիկային թատրոն,
մատնային, ստվերային, մնջախաղային: Ըստ իս, ներկայացումների
հաջողությունը կայանում է նրանում, թե ինչքանով է բովանդակությունը
համընկնում երեխայի փորձի և նրանց կյանքի տպավորությունների հետ:
Թատրոնը երեխայի կյանքին միախառնված մեծ խաղ է: Թատրոնի բեմում
ներկայացվող հեքիաթն ավելի մոտ է, հասանելի է և մատչելի, քան կարդացած
գիրքը: Բանն այն է, որ թատրոնը փոքրիկ հանդիսատեսին առաջարկում է
լսողական և տեսողական պատկերներ: Ազդեցության առումով այն չունի իրեն
հավասարը:
Փոքրերի հեքիաթ-աշխարհը դերասանը, ռեժիսորը, սցենարիստը կարող
են փլուզել չափազանց հեշտությամբ: Ըստ իս, առհասարակ բոլոր դեպքերում
մանկական ներկայացումներում պետք չէ երեխային ուղղել որևէ ճանապարհ:
Ներկայացումները պետք է լինեն այնպես, որ երեխային տան պատկերացում այս
կամ այն հարցի շուրջ, ինչն էլ երեխայի համար կարող է երևակայության հիմք
հանդիսանալ: Երևակայություն, որը կունենա կողմնորոշում տարիքի աճի հետ
մեկտեղ:
Շատ երեխաների դեպքում հիասթափությունը գալիս է թատրոն կատարած
հենց առաջին այցից: Ինչու՞մն է կայանում խնդիրը: Փորձեմ բացատրություններ
տալ՝ ըստ իմ կատարած հետազոտությունների:
Երեխան ունի իր աշխարհը, իր գույները, իր պատկերացրած հեքիաթները,
իր մտապատկերում ստեղծած հերոսները: Նա մինչ գալը, շատ անգամներ լսել է
թատրոնի մասին, այն մասին, որ ինքը գնալով թատրոն, կարող է հանդիպել իրեն
հարազատ դարձած Կարմիր Գլխարկին, Քաջ Նազարին, Սպիտակաձյունիկին,
Մոխրոտին և մի շարք հերոսների, որոնց մասին մանկուց լսել է ծնողների
կարդացած հեքիաթներից: Տարիներ շարունակ նա ստեղծել է իր հերոսին, որը
միայն իրենն է և բնակվում է միայն իր մտապատկերում, և որին էլ երբեք չի
հանդիպել իրականում: Եվ ահա օրերից մի օր պետք է հանդիպի իրեն հարազատ
դարձած հերոսին: Երեխայի երևակայական աշխարհը բախվում է իրականին:
Դերասանը չի համապատասխանում իր ստեղծած հեքիաթ-հերոսին: Ահա
այստեղ երեխան ապրում է առաջին հիասթափությանը: Իսկ ի՞նչը կարող
է այնքան զարմանք ու հիացմունք պատճառել երեխային, լինել հրաշալի և
առեղծվածային:

Երբ ներկա էի Կամերային երաժշտական թատրոնի «Մոխրոտը»
ներկայացմանը, ուշադրություն էի դարձնում նաև երեխաների արձագանքներին:
Ռեժիսորը հեքիաթը չէր ենթարկել փոփոխության, սակայն փերին առաջին
գործողության մեջ բեմ է գալիս ծեր տատիկի հագուստով: Եվ հետևի շարքում
նստած երեխան, ով մինչ դերասանի գալը մեծ ուշադրությամբ նայում էր,
հետևում էր ամեն մի դետալի, գիտեր ամբողջ հեքիաթը, անհամբեր սպասում էր
իր իմացած հերոսներին, երբ գալիս է փերին կերպարանափոխված, այստեղ նա
նախ հարց է տալիս մայրիկին, թե ով է այս տատիկը, չէ՞ որ հեքիաթում չկար այդ
հերոսը: Երեխան այդ տեսարանից հետո շփոթվեց, ամբողջ իր իմացած հեքիաթը
խառնեց և սկսեց այլևս չդիտել, զբաղվել այլ բաներով: Ներկայացման ընթացքում
հատկապես երեխաներին հետաքրքրում էր ներկայացման ինտերակտիվ մասերը,
երբ դերասանը իջնում էր դահլիճ երեխաների մոտ, խոսում էր նրանց հետ,
երեխաները ամբողջովին մտնում էին ներկայացման մեջ, դառնում հեքիաթի մի
մասնիկը: Կարծում եմ՝ նման խաղային իրավիճակները երեխաներին մղում են
խնդրի ճիշտ լուծման որոնումների: Այս նպատակով կերպարները նրանց դիմում
են հարցերով, մտնում վեճի մեջ, նրանց խորհուրդների ճշմարտացիության
մասին կասկածներ հայտնում, խնդրում ցույց տալ, թե ինչպիսի գործողություններ
ձեռնարկեն, ինչ բառեր ասեն, որպեսզի լուծեն խնդիրը:
Ըստ Բրուկի՝ երեխաներից կազմված հանդիսատեսը քննադատներից
ամենալավն է: Երեխաները կանխակալ կարծիք չունեն, նրանք միանգամից
հետաքրքրվում են կամ իսկույն ձանձրանում, և կամ դերասանների հետ առաջ են
գնում, կամ էլ անհամբեր են դառնում:
Երեխաները շատ ավելի լավն են և ավելի ճշգրիտ, քան մեր բարեկամների
մեծ մասը և դրամայի քննադատները: Նրանք չունեն ո՛չ կանխակալ կարծիքներ,
ո՛չ տեսություններ, ո՛չ մտասևեռված գաղափարներ: Նրանք լիովին ներգրավվում
են այն բանի մեջ, ինչը զգում են: Իսկ եթե նրանք հետաքրքրված չեն, նրանք չեն
թաքցնում իրենց անտարբերությունը, և մենք դա տեսնում ենք անմիջապես:
Երեխայի կյանքում ամեն ինչ սկսվում է հետաքրքրության կայծից: Հեքիաթի
դերը երեխայի դաստիարակության գործում մեծ դեր ունի, քանի որ փոքրիկները
սովորում են հասկանալ հերոսների ներաշխարհը, վերապրել նրանց անցած
ուղին: Սովորում են հավատալ բարու ուժին: Թատրոնն ունի կախարդական
ազդեցություն. այն կարողանում է երջանկացնել մարդկանց: Այն երեխաների
հոգիները կարողանում է լցնել դրական հույզերով, դաստիարակել բարու հոգով,
չէ՞ որ թատրոններում՝ ներկայացումների ժամանակ միշտ հաղթում է բարին:
Լուսինե Մուրադյան

Թատերագիտություն 3րդ կուրս

«Գիրքը ինձ փոխել է»
Մեր զրուցակիցն է Աննա Հեքեքյանը
Աննա (Էլմիաննա) Հեքեքյանը(1955, օգոստոսի 15, Երևան), ԵԹԿՊԻ թատրոնի ֆակուլտետի
դեկան, ռեժիսոր, պրոֆեսոր, սցենարիստ, բնական գիտությունների եվրոպական ակադեմիայի
իսկական անդամ, ակադեմիկոս (2006)։

- Տարվա ձեր եղանակը:

- Ես սիրում եմ և ՛գարունը և՛ ամառը և՛ աշունը:
Գարունը սեր է, ուրախություն է, նորություն ու
նորարարություն է, երիտասարդություն է: Մի քիչ
վարանում եմ ձմեռը սիրելուց, որովհետև մրսկան
եմ, բայց եթե գեղեցիկ ձմեռ է, գեղեցիկ ձյուն է, քամի
չկա և արև է՝ սիրում եմ: Ես սիրում եմ տարվա բոլոր
եղանակները:

- Գրքեր, որոնք չկարդալ չի կարելի:

- Ես կարծում եմ շատ գրքեր կան, որոնք պետք է
պարտադիր կարդալ: Կարծում եմ, որ ամեն տարիք
իր գիրքն ունի և ամեն տարիքում պետք է որոշակի
գրքեր կարդալ: Դեռ օրորոցում մայրիկը պետք է
շատ հեքիաթներ պատմի երեխային: Շատ կարևոր
է, որ երեխաները մեծանան ճիշտ զգացողությամբ:
«Սասունցի Դավիթ» էպոսը տղաներին տալիս է
ուժ, աղջիկներին կանացիություն ու շատ օգտակար
է, որ երեխան փոքր ժամանակվանից այդ էպոսը
իմանա, որովհետև դա նրա ակունքն է: Ես մինչև հիմա սիրում եմ հեքիաթներ կարդալ: Դրանք
քեզ դուրս են բերում դեպրեսիաներից, զարգացնում են երևակայությունը: Նույնիսկ եթե
հետագայում մարդը դառնա բժիշկ, այլ ոչ արվեստագետ, նրան երևակայությունը անհրաժեշտ
է: Երեխան որպեսզի լավ բժիշկ կամ լավ գիտնական դառնա, նա պետք է արվեստի մեջ
լինի, նա պետք է շատ կարդա, պետք է բարձրաճաշակ երաժշտություն լսի և հասկանա:
Երաժշտությունը, արվեստը բուժիչ է հոգեպես և ֆիզիկապես: Դպրոցական շրջանում պետք է
կարդալ արկածային գրականություն և՛ Ժյուլ Վեռն, Ջեկ Լոնդոն: Ես կարծում եմ Լև Տոլստոյ,
Դոստոևսկի, Ֆոլքներ չկարդալ չի կարելի: Կարծում եմ դպրոցում պարտադիր պետք է անցնենք
հայ գրականություն: Հայ պոեզիայի նման բարձր մակարդակի պոեզիա ամեն ազգ չունի և մենք
պետք է հպարտանանք դրանով. Չարենց, Տերյան, Իսահակյան, Քուչակ.. Նարեկացու գիրքը
ընդհանրապես պետք է լինի մարդու սեղանին՝ Աստվածաշնչի նման: Սիրում եմ Բակունց,
Րաֆֆու «Խենթը»:

- Գիրքը կարո՞ղ է փոխել մարդուն:

- Ինձ փոխել է: Երբ ես սկսեցի Ջեկ Լոնդոն կարդալ, 5-րդ դասարանում էի, հասկացա, որ ես
ուզում եմ լինել ուժեղ: Ես փոխվեցի շատ առումներով: Ես միշտ առողջ և ուժեղ եմ եղել, բայց
կամային որոշակի հատկանիշներ ես իմ մեջ սկսեցի դաստիարակել Ջեկ Լոնդոն կարդալով:
Ինձ փոխեցին Լև Տոլստոյի գրքերը, սիրեցի «Պատերազմ և Խաղաղություն» գիրքը: Հասկացել եմ,
որ կյանքում բացի նյութականից կան շատ հոգևոր և Քրիստոնեական արժեքներ:

- Որ՞ն է Ձեր սիրած երաժշտական ստեղծագործությունը:

- Անվերջ կարող եմ լսել Բախ, Բեթհովեն, Մոցարտ, Շոպեն, Շուբերտ: Սիրում եմ Արամ
Խաչատրյան, Կոմիտաս, Էդգար Հովհաննիսյանի Տերյանական շարքը: Սիրում եմ նաև Փինք
Ֆլոյդ :

- Ո՞ր ժամանակաշրջանում կցանկանայիք ապրել:

- Շատ եմ մտածել այդ մասին, տարբեր գրքերից տարբեր ազդեցություններ եմ ունեցել, բայց
հիմա հասկացել եմ, որ ճիշտը այս ժամանակաշրջանն է՝ այսօր և այստեղ:

- Ինչպե՞ս եք պատկերացնում թատրոնի վաղը:

- Ես արդեն տեսնում եմ այդ ծիլերը, որոնք Հայաստանի թատրոնում ծլարձակում են:
Պատկերացնում եմ, որ բարձրաճաշակ թատրոնը ավելի մեծ տեղ կգրավի հասարակության
կյանքում, քան այն ներկայացումները, որոնք չես հասկանում թե ինչի համար և ինչ
մակարդակով են արվում և հասարակությանը էլ ուր իջեցնելու համար: Ես մի քիչ հավատում
եմ, որ բարի ներկայացում նայելիս, մարդու մեջ մի բան կփոխվի:

- Մեկնարկեց «Արտ Ֆեստ» փառատոնը: Ի՞նչ է «Արտ Ֆեստը» ձեզ համար:

- Ես սիրում եմ «Արտ ֆեստ» փառատոնը նրա համար, որ այն երիտասարդները, ովքեր
կցանկանային իրենց գործերը ցուցադրել, հնարավորություն են ստանում ցուցադրելու: Ամեն
մեկին թվում է, որ նա կարող է մի հանճարեղ ստեղծագործություն անել, բայց նրան խեղդել
են: «Արտ ֆեստն» ասում է. խնդրեմ, արեք, մենք կնայենք: Գուցե և պատահի այնպես, որ մեր
հանձնաժողովի կարծիքը չհամնընկնի հեղինակի կամ նրա շրջապատի կարծիքի հետ, բայց դա
նշանակություն չունի, կարևորը, որ մարդը կարողանում է արտահայտվել: Ինձ համար շատ
կարևոր է, որպեսզի մենք հնարավորություն տանք մարդկանց ինքնաարտահայտվելու: Թող
լինի «Արտ ֆեստ» փառատոնը, թող երիտասարդները կարողանան լավ,վատ,սխալ, ճիշտ, բայց
ինքնաարտահայտվեն: Հետո նրանք երբ խոսում են, ցույց են տալիս իրենց արվեստը, իրենք
իրենց էլ են լսում, տեսնում, և կունենան իրենք իրենց կարծիքն իրենց մասին, և եթե խելացի են,
կարող են գնալ դրանով առաջ:

- Պարգևները և կոչումները ձեզ համար:

- Վերջերս մտածեցի, որ վատ չէր լինի, եթե քո աշխատանքը գնահատեին: Բայց ես ինձ
համարում եմ գնահատված մարդ, որովհետև ես վայելում եմ ուսանողների սերը: Երբ
հանդիպում եմ տարիներ առաջ ավարտած ուսանողիս, գրկվում ենք և արցունքներ են
առաջանում, ես համարում եմ, որ իզուր չեմ աշխատել և դա իմ պարգևն է: Իմ կոլեգաների
բարձր կարծիքը իմ աշխատանքի վերաբերյալ՝ պարգև է:

- Թատերական ինստիտուտը նախկինում և հիմա: Տարբերություններ՝ լավ կամ
վատ, նաև բեմական խոսքի առումով:

- Անշուշտ կա: Կյանքը գնում է առաջ: Ասում են առաջ ավելի տաղանդավոր էին, ես այդ
կարծիքը չունեմ: Մայրս, ով ռեժիսոր է մասնագիտությամբ, ասում էր, որ երբ Խորեն
Աբրահամյանը, Մետաքսյա Սիմոնյանը, Մհեր Մկրտչյանը, Սոս Սարգսյանը թատրոն նոր
էին եկել, նրանց մասին ասում էին. «ու՜ֆ ես ջահելները, այ Փափազը, Հրաչյա Ներսիսյանը»..
հետո գալիս էր նոր երիտասարդ սերունդ և ասում էին. «իյշ սրանք, այ Խորեն Աբրահամյա՜նը..
» և հիմա շատերը ասում են «այ նրանք, իսկ սրանք ի՞նչ են»: Իսկ ես հիմա տեսնում եմ շատ
շնորհալի դերասանների, որոնք Աստված տա այնքան խելացի լինեն, որ երիտասարդներին
իրենց ժամանակ չասեն, «Էհ, իրենք ինչ են, այ մե՜նք.. » որովհետև այն դերասանը՝ ով ասում է.
այ մե՜նք, մե՜ր սերունդը, նշանակում է նրանք ապրում են անցյալով և ոչ ապագայով, իսկ մենք
պետք է նայենք ապագային: Եվ հետո, Էսթետիկաները, գեղագիտությունը փոխվում է: Այն
ինչ լավ էր Վահրամ Փափազյանի ժամանակ, չէր ընկալվում Խ. Աբրահամյանից կամ նրանից
հետո: Ես շատ եմ գնահատում Վ. Փափազյանին, և վստահ եմ, որ նա ծնվեր այսօր, նա ուրիշ
կերպ կաշխատեր: Չի կարելի մնալ կառչած հին թատերական գեղագիտությանը: Այսօր մենք
ունենք շատ հետաքրքիր ներկայացումներ և շատ շնորհալի երիտասարդներ, պարզապես
առաջ թատրոնի հանդեպ պետության վերաբերմունքը ավելի լուրջ էր և դերասանը ավելի մեծ
արժեք ուներ: Ես վստահ եմ, որ լավ ապագա է սպասվում մեր թատրոնին և մեր արտիստներին:
Իսկ ինչ վերաբերում է բեմական խոսքին, մեր բեմական խոսքի դասախոսները առաջադեմ են և
այսօրվա թատրոնին համապատասխան են փորձում կրթել:

- Ներկայիս ու առաջվա սերնդի միջև ինչպիսի՞ տարբերություններ եք նկատում:

- Տարբերություն չեմ նկատում: Ուսանողը ինչպես սիրել է՝ այդպես սիրում է, ինչպես
արտագրում էր՝ այդպես արտագրում է, նա ով պիտի կարդա՝ կարդում է, նա ով պիտի ծուլանա՝
ծուլանում է: Ձեր նման հետաքրքիր աչքեր մեր ժամանակ էլ կար:
Սերյոժա Պողոսյան
Օպերատրություն 4րդ կուրս

«Աստվածային Լեզուն»

արտահայտությունը. «Ատում եմ խոսող ֆիլմերը, որովհետև դրանք սպանում են
աշխարհի ամենագեղեցիկ արվեստը` մնջախաղի արվեստը»:

hարցազրույց մնջախաղի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար
Ժիրայր Դադասյանի հետ

Ստեղծագործական առումով խնդիրներ
այդքան էլ չունենք, մենք ավելի շուտ
տեխնիկական խնդիրների առջև ենք կանգնում:
Դա վերաբերվում է տարածք չունենալուն:
Աշխատանքի բնույթից ելնելով շատ դժվար է
օտար վայրում աշխատել, ներկայանալ այնպիսի
բեմում, որը ոչ մի կերպ չի համապատասխանում
մնջախաղային բեմին, դե քանի որ մնջախաղը
կամերային խաղ է և այն ավելի շուտ ինտիմ
մթնոլորտ է պահանջում և արդյունքում
փաստորեն տուժում են ներկայացումները,
աշխատանքի կազմակերպվածությունը:

Ինչպե՞ս ընտրեցիք Ձեր մասնագիտությունը:

Ընտրության խնդիր չեղավ, քանի որ ես դեռևս դպրոցական տարիքից եմ
սկսել զբաղվել մնջախաղի արվեստով: Լևոն Իվանյանը, ով մնջախաղի թատրոնի
առաջատար դերասաններից էր, այդ ժամանակ՝ 70-ականների վերջերին նա
մի մնջախաղի ստուդիա էր բացել
«Լուսաշխի» տանը, Պուշկինի փողոցի
վրա և ես իմ ընկերներից Արթուր
Բախտամյանի հետ միասին սկսեցինք
հաճախել, բայց Արթուրը մեկ ամիս անց
այլևս չէր գնում, իսկ ես շարունակում էի
հաճախել, որովհետև ինձ միանգամից
գրավեց այն: Դա ընդհանրապես
մշակութային ցնցում է կոչվում:
Յուրաքանչյուր ոք, ով արվեստով է
զբաղվում իր հետ անպայման լինում է
մշակութային ցնցում: Հետաքրքիրն այն էր, որ այդ տարիքում ես նաև ռադիոյում
մանկական հաղորդումներ էի վարում: Այն ժամանակ ձայնս հնչուն էր: Ուսումս
ավարտելուց հետո ռադիոյում ռեժիսոր էի աշխատում և համատեղ զբաղվում
էի մնջախաղի արվեստով: Ինձ երբեմն ասում էին, որ երբ ինձ լսում էին ես չէի
երևում, և երբ երևում էի, չէին լսում: Հետաքրքիր էր անչափ:

Ինչպես ե՞ք համատեղել ռադիոն մնջախաղի հետ:

Գիտեք ինչ, ինձ համար դրանք նույն բանն
են և իսկզբանե դրանց հիմքը նույնն է, ուղղակի
գործիքն է տարբեր: Երկու տարբեր լեզուների
մասին է խոսքը, որովհետև մնջախաղն էլ մարմնի
լեզու է և ես կասեի, որ մնջախաղը առավելություն
ունի խոսքից նրանով, որ այն աստվածային
լեզու է, Աստծուց է տրված մեզ, այսինքն ծնվում
ենք հենց այդ լեզուն իմանալով, իսկ խոսքը մեզ
այդուհանդերձ սովորեցնում են: Բայց ամեն
դեպքում այստեղ կարևոր է մատուցման ձևը:
Յուրաքանչյուր ստեղծագործող պետք է կարողանա
ճիշտ մատուցել և բնականաբար մատուցման
գործիքներն են տարբեր: Մնջախաղը թատրոնի
հիմքն է: Համր կինոն նույնիսկ ստեղծվել է շնորհիվ
մնջախաղի: Եվ համր կինոյի բոլոր տղաները
մնջախաղացներ են, մյուզիքլից եկած դերասաններ: Եվ Չապլինը, և Բեսթեր
Քիտոնը, և Լլոյդը, և Մաքս Լինդերը, և մյուսները: Մի խոսքով` համր կինոյի
լավագույն ներկայացուցիչները եկել են մնջախաղից: Լսե՞լ եք Չապլինի հայտնի

Ի՞նչ խոչընդոտների եք հանդիպում արվեստում:

Ո՞վ է Ձեր հանդիսատեսը:

Երիտասարդներն ավելի շատ են, բայց ես կարծում եմ մտածող մարդու
տեսակի թատրոն է հավանաբար: Այն թատրոնը, որը մենք ներկայացնում
ենք, դիտում են մարդիկ, ովքեր մեկ այլ կարիքներ ունեն, որ ոչ թե ինչ-որ բան
տեսնելու, այլ զգալու, ինչ-որ մի բան ըմբռնելու, որ մի գուցե այդքան կարևոր չէ
մտքով, որքան զգայարաններով:

Ի՞նչն է Ձեզ ավելի շատ մտահոգում:

Ցավով պետք է նշեմ, որ դեռ պարզ չէ, թե ինչ նպատակ են ծառայում
բուհերն այսօր Հայաստանում: Չկա նպատակային ուսուցում: Երիտասարդը
փայլուն կերպով հանձնում է իր դիպլոմային աշխատանքը, որպեսզի գնա Գորիսի
թատրոնում աշխատի այնպես, ինչպես հիմա՞ է Գորիսի թատրոնն աշխատում:
Պետք է գլոբալ խնդիր լինի կրթական ոլորտում, իբրև պատվեր վերևից իջեցված,
որպեսզի հստակ որոշվի, թե ինչ ենք մենք ուզում, ինչ ենք արտադրում, ինչ
նպատակով, և որ այդ երիտասարդն
իմանա, թե ինչ պետք է անի: Երևանն իր
նախկինում գեղեցիկ փողոցներով այսօր
շատ մռայլ է, կարծես թե նենգություն կա
օդում: Երբ դիտում եմ արխիվային կադրեր
70-ականներից, կամ 80-ականներից
ես նկատում եմ մի հոգեպարար
հանդարտություն, ժպիտ, բարություն, և
այս ամենը պատկերացրեք կադրերից է
զգացվում, իսկ այսօր նեգատիվը ահավոր
շատ է: Հարկավոր է ներքուստ մարդիկ իրենց
տրամադրեն դեպի դրականը, դեպի բարին:

Ռոբերտ Ղազարյան

Վավերագրական ֆիլմի ռեժիսուրա 3-րդ կուրս

«Մենք դարեր շարունակ
խոնարհաբար ենթարկվում ենք
ուժեղներին»
Լույս է տեսել երիտասարդ գրող, ԵԹԿՊԻ-ի նախկին ուսանող՝
Լևոն Հովհաննիսյանի «Шептун» («Շշնջացողը») գեղարվեստական
գիրքը: Գրքի գաղափարը հեղինակի մոտ առաջացել է կյանքի ծանր
պայմանների և իրադարձությունների արդյունքում: Նա պատմելով
իր գրքի ստեղծման մասին ասում է, որ գրելու ընթացքում
մոռանում է առօրյա կյանքը և
ապրում հերոսի կյանքով, բոլոր
սյուժետային հարվածները զգում
իր մաշկի վրա և անհամբեր
սպասում, թե «ինչ կլինի հետո» :
Լևոնը ավելի շատ գրում է
իր համար, բայց իրեն երջանիկ
կզգա, եթե ինչ որ մեկը իր
սեփական ճանապարհը, ելքը
գտնի նրա ստեղծագործական
լաբիրինթոսում:
Քանի որ Լևոնը, կարելի է ասել, սկսնակ գրող է, նա փնտրում
է իր սեփական ոճը, սովորելով մեծերից՝ Ֆրանց Կաֆկա, Ջորջ
Օրուել և այլ վարպետներ: «Шептун» («Շշնջացողը») նրա առաջին
գործը չէ, բայց հենց այն դարձավ հիմք կառուցելու հաջորդող
ստեղծագործական պոռթկումները:
«Шептун» («Շշնջացողը») -ի հերոսը երեսունյոթամյա
ճարտարապետ, նորվեգացի Էրիկն է, ով հետազոտելով տեղի
լեռնային աշխարհը հայտնվում է կախարդական ֆանտաստիկ
աշխարհում, որտեղ դեռևս տիրում են ստրկատիրական կարգերը՝
քաղաքակրթություն, որի մասին կարելի է միայն ենթադրել:
Հեղինակի խոսքերով այս գիրքը պայքարի մասին է, նրա մասին, որ
պետք է պայքարել, քանի որ ցանկացած էակ ունի ազատության և
ապրելու իրավունք:
Լևոնը իր ստեղծագործությանը տալիս է հետևյալ
մեկնաբանությունը.
«Ինձ համար դժվար է որոշակի որակավորում տալ իմ «Шептун»

(«Շշնջացողը») վիպակին, քանզի չեմ տեսնում այդ գործը ոչ
աբսուրդի, ոչ գիտական ֆանտաստիկայի և ոչ էլ ռեալիզմի մեջ:
Ավելի ճիշտ կասեի, որ դա
բոլոր ժանրերի խառնուրդ է,
և միաժամանակ ոչ մի ժանրի
ներկայացուցիչ էլ չէ: Ճնշված
և դարերով նվաստացած
հասարակության պայքարը
անողոքության և դաժանության
դեմ, որը ծնում է ուժը, ինչը նաև
հանդիսանում է մեր հազարամյա
իրականության մեծագույն
ողբերգությունը: 		
Մենք դարեր շարունակ խոնարհաբար ենթարկվում ենք
ուժեղներին, համարելով, որ դա է երկնային դրվածքը, և մենք
ուղղակիորեն ի զորու չենք պայքարելու իշխանության դեմ:
Վիպակի գլխավոր հերոս Էրիկը, ով նույնպես իր ողջ կյանքի
ընթացքում ենթարկվել է այդ օրենքին, ինքն իրեն ընդունելով
որպես թուլամորթ և պայքարելու անընդունակ մարդ, հայտնվելով
անելանելի վիճակում, երբ արդեն կորցնելու ոչինչ չի մնացել,
որոշում է մարտահրավեր նետել բնության օրենքներին: Բարդ է
ասել, թե ինչն է դրդում նրան դիմել այդ քայլին: Երեսունյոթամյա
ոչ ինքնահաստատված տղամարդու նկրտումնե՞րը, թե՞ անկեղծ
հոգատարությունը թույլերի մասին:
Էրիկը հանդիսանում է իմ երևակայական, երազանքների
կերպարը։ Նա կարծես ժամանակակից էպոսի հերոս է,
մարդանման էակների փրկիչը, բայց նա իդեալական չէ ու կարող է
տարվել մարդկային թուլություններով:
Ճարտարապետ Էրիկի անհավանական
ճանապարհորդությունը դեպի զուգահեռ աշխարհ մի ամբողջ
կյանք է՝ լի տառապանքներով ու հիասթափություններով, միգուցե
որոշ հատվածում ուրախություններով, որը ես վերապրել եմ նրա
հետ միասին»:
Վադիմ Մինասյան
Հեռուստառեժիսուրա 3րդ կուրս

