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ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ-ՓՐՈԴԱՔՇՆ
ԵԹԿՊԻ-ում
Երեւանի թատրոնի և կինոյի
պետական ինստիտուտում
տեղի ունեցավ Ստեղծարար
տեխնոլոգիաների ուսումնական
կենտրոնի բացումը: ԿԳ նախարար
Արմեն Աշոտյանի հետ միասին
մեր ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ
Մուրադյանը կատարեց փոքրիկ
շրջայց նորաբաց կենտրոնում և
ներկաներին ծանոթացրեց նորագույն
ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած
կինոսենյակներին ու տաղավարներին:
Կենտրոնը բացվել է
Համաշխարհային բանկի տրամադրած
դրամաշնորհի, ինչպես նաեւ ԵԹԿՊԻ-ի,
ԿԳ նախարարության, մի քանի
հովանավորների ֆինանսավորման
արդյունքում:
ԵԹԿՊԻ-ն այսօր արդեն ունի մինի
կինոստուդիա, ունենք կինոտեխնիկա,
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որը մեզ հնարավորություն է տալիս
սկսել ֆիլմարտադրություն: Սա,
իհարկե, նոր փուլ է կինոտեղծման
բնագավառում:
Ստեղծարար տեխնոլոգիաների
ուսումնական կենտրոնի ստեղծումը
հնարավորություն է տալիս.
* Մշակել և ներդնել կինոարվեստի
ուսուցման մասնագիտությունների
և մասնագիտացումների կրթական
նոր ծրագրեր՝ խաղարկային ֆիլմի
ռեժիսուրա, վավերագրական
ֆիլմի ռեժիսուրա, անիմացիոն
ֆիլմի ռեժիսուրա, կինոմոնտաժի
ռեժիսուրա, հնչունային ռեժիսուրա,
հեռուստառեժիսուրա, համակարգչային
գեղարվեստական նախագծում,
օպերատորություն, գրական
ստեղծագործություն և կինոգիտություն

մասնագիտությունների համար:
* Վերապատրաստել և
ուսուցանել դասախոսներին և
ուսանողերին` պատրաստելով
աշխատանքային շուկայում
հեռանկարային և պահանջարկ
ունեցող մասնագիտություններով
շրջանավարտների:

նոր ձեռքբերմամբ ու մաղթում նորանոր
հաջողություններ:

* Բարելավել ԵԹԿՊԻ-ի կրթական
գործընթացների որակը` առցանց
պլատֆորմի գործարկման միջոցով:
Ինչպես կարող ենք ենթադրել
Ստեղծարար տեխնոլոգիաների
ուսումնական կենտրոնը անհրաժեշտ
էր մեր ինստիտուտին, ինչի պակասն ու
կարիքը իսկապես զգալի էր մինչ այժմ:
Կինո/ Թատրոնը մեծ սիրով
շնորհավորում է իր հարազատ բուհին

Մարիամ Ռոստոմյան
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Նորություններ
Օրերս Վիտամին ակումբում
«2015 Done in 60 Seconds» միջազգային
մրցույթի հայաստանյան արդյունքների
հրապարակմամբ հաղթող ճանաչվեց
դերասանա-ռեժիսորական 3-րդ կուրսի
ուսանողներ` Մխիթար Դանիելյանը և
Արամ Հայրապետյանը` «Harry Potter
and the Philosopher՛s Stone» ֆիլմով: Ի դեպ
«Harry Potter and the Philosopher’s Stone»
ստացավ նաև «Լավագույն հանդերձանքի
դիզայն» և «Լավագույն դերասական կազմ»
անվանակարգերը: «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» ֆիլմին և նրա հեղինակներ

Մխիթարին ու Արամին ի սրտե մաղթում ենք
հաջողություն: (ռեժիսորներ` Մ. Դանիելյան և
Ա. Հայրապետյան, Բեմադրիչ օպերատոր` Վ.
Հարությունյան):

Կանաց միջազգային տոնին ընդառաջ
ՄՈՍԿՎԱ կինոթատրոնի հայտարարած
վիդեոմրցույթի հաղթող ճանաչվեց ԵԹԿՊԻ-ի
օպերատորություն 3 կուրսի ուսանող Սերյոժա
Պողոսյանը, ում նկարահանած տոնական
տեսաֆիլմը մարտի 8-ին՝ մեկ ամբողջ օր,
որպես տոնական լավագույն շնորհավորանք,
ցուցադրվեց ՄՈՍԿՎԱ կինոթատրոնի
բոլոր սեանսներից առաջ , ինչպես նաև
սպասասրահներում:

Հեղինակ և գլխ. դերում`
Սերյոժա Պողոսյան,
օպերատոր-մոնտաժող Տիգրան
Մարգարյան

Մարտի 16-ին ԵԹԿՊԻ-ում
տեղի ունեցավ շախմատի
գարնանային ներբուհական
առաջնության եզրափակիչ փուլը:
Խաղը դիտելու էին եկել բուհի
ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը,
պրոռեկտորներ՝ Նարինե
Սարգսյանը, Հովիկ Մինասյանը,
Հովհաննես Ավագյանը,
ուսանողներ: Ռեկտորը հույս
հայտնեց, որ առաջիկայում մեր
ուսանողները կմասնակցեն
շախմատի միջբուհական խաղին,
այնուհետև նա մեդալներ և
շախմատ հանձնեց առաջին երեք
հորիզոնականները զբաղեցրած մասնակիցներին և պատվոգրեր՝ խաղի կազմակերպիչներին,
մասնակիցներին:
Շախմատի գարնանային ներբուհական առաջնության մեդալակիրներ՝ I տեղ –Մուշեղ
Սիմոնյան /կուրս. ղեկ.՝ Ա. Երնջակյան/, II տեղ -Նարեկ Հովհաննիսյան /մագիստրոս/, III տեղԱրման Մելիքյան /կուրս. ղեկ.՝ Ս. Մաթևոսյան/: Պատվոգրերի արժանացան կազմակերպիչներ՝
Ինգա Գևորգյան, Վարդան Մելիքյան, Գոհար Մկրտչյան, մասնակիցներ՝ Հարությունյան
Պարույր, Իսպիրյան Ժորա, Հովհաննես Հակոբյան:

Օրերս ԵԹԿՊԻ-ում տեղի
ունեցավ ֆուտբոլի ձմեռային
մրցաշրջանի եզրափակիչ փուլը:
Եզրափակիչ փուլում մրցեցին Ռ.
Քոթանջյանի և Ն. Ծատուրյանի
կուրսերի ուսանողները: Խաղն
ավարտվեց Ռ. Քոթանջյանի կուրսի
ուսանողների հաղթանակով:
Խաղը դիտելու էին եկել ԵԹԿՊԻ-ի
ռեկտոր Դ. Մուրադյանը, բուհի
պրոռեկտորները, դասախոսներ,
ուսանողներ: Խաղից հետո ռեկտորը
ողջունեց ուսանողական խորհրդի այս
նախաձեռնությունը, շնորհավորեց
խաղի մասնակիցներին, առաջին երեք
հորիզոնականները /Ι հորիզոնական՝ Ռ. Քոթանջյանի կուրս, ΙΙ հորիզոնական՝ Ն. Ծատուրյանի
կուրս, ΙΙΙ հորիզոնական՝ Տ. Գասպարյանի կուրս/ զբաղեցրած թիմերին արժանացրեց
պատվոգրերի, իսկ առաջին հորիզոնականում հայտնված թիմին գավաթ հանձնեց:
Ուս. խորհուրդ

		
Երևանում այսուհետ կա
ֆրանսահայ նշանավոր կինոռեժիսոր Անրի
Վեռնոյի անունը կրող փողոց: Փողոցի
անվանակոչությանը ներկա են գտնվել
Վեռնոյի որդին՝ Պատրիկը, և դուստրը՝
Սոֆին, Մալաքյանների ընտանիքի այլ
անդամներ, Երևանի քաղաքապետը, սփյուռքի
և մշակույթի նախարարները: Բարեկարգված
ու անվանակոչված փողոցը իրար է կապում
Ամիրյան փողոցն ու գլխավոր պողոտան:
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն
ու Պատրիկ Մալաքյանը Երևանի
թատրոնի և կինոյի պետական
ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ
Մուրադյանի ուղեկցությամբ մասնակցել
են ինստիտուտի ստեղծարար
տեխնոլոգիաների ուսումնական
կենտրոնի հանդիսավոր բացմանը,
որը ևս անվանակոչվել է Անրի Վեռնոյի
անունով:

Ապրիլի 3-5-ը Ծաղկաձորում
մեկնարկեց ԵԹԿՊԻ-ի «Կինոարվեստի
ուսուցման և ուսումնառության ժամանակակից
հիմնախնդիրները» գիտամեթոդական
կոնֆերանսը, որը իրականացվում է
Հայաստանի բարձրագույն կրթության
Նորարարությունների մրցակցային
հիմնադրամի շրջանակներում` ՀՀ.
Կրթության և Գիտության Նախարարության,
Համաշխարհային Բանկի և ԵԹԿՊԻ-ի
համատեղ ուժերով: Բացման և ողջույնի
խոսքով հանդես եկավ ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտոր
Դավիթ Մուրադյանը, այնուհետև ռեկտորի
խորհրդական Վ. Ավանեսյանը ներկայացրեց աշխատանքային հանդիպման նպատակները,
խնդիրներն ու օրակարգը: ԵԹԿՊԻ-ի պրոռեկտոր Ն. Սարգսյանը կինոյի, հեռուստատեսության
և անիմացիայի ֆակուլտետի դեկան Ա.
Երզինկյանի հետ միասին ներկայացրեցին
կինոարվեստի և ուսումնառության
հիմնահարցերը: Տեղի ունեցավ ուսանողական
ֆիլմերի դիտումներ և քննարկումներ, ինչպես
նաև մասնակիցները (ԵԹԿՊԻ-ի դեկանները,
պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական
կազմը) բաժանվելով խմբերի, հանդես եկան
ելույթներով, զեկուցողներին տրվեցին հարցեր,
ծավալվեց խմբային քննարկումներ:
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Սուրեն Հասմիկյան
«Այսօր և՛ թատրոնը, և՛ կինոն անցնում են շատ վտանգավոր
մի ճանապարհ»
Այս տարի մարտի 19-ին մեր բուհի պրոֆեսոր, կինոգետ, թատերագետ, ՀՀ
արվեստի վաստակավոր գործիչ, Մովսես Խորենացու մեդալակիր, արվեստագիտության
թեկնածու Սուրեն Հասմիկյանը դարձավ 80 տարեկան:
Մեր ամսագիրը սիրով շնորհավորում է հոբելյարին ու փորձում իրեն հետաքրքրող
որոշ անձնական ու մասնագիտական հարցեր ճշտել հենց պարոն Հասմիկյանից:
-Ինչպե՞ս սկսեցիք Ձեր
գործունեությունը:
-Երկար պատմություն է: Կարելի ասել
հենց իմ ծնունդից: Հետաքրքիր մի դեպք
հենց իմ ծնվելու կապակցությամբ... Տատիս՝
Հասմիկին հեռագիր ուղարկեցին ծնողներս
Մոսկվա «Պեպո» ֆիլմի հաջողության և իմ
ծնվելու համար, որում նշված էր. «Նվիրում
ենք թոռնիկ»: Ես դարձա նվեր: Երևի հենց դա
էլ դեր խաղաց իմ կյանքում, կինոյի կնիքը
դրվեց:
1957 թվականին ավարտեցի
համալսարանի բանասիրականը:
Եվ հետո ինձ առաջարկեցին գնալ
կինոգիտության ասպիրանտուրա, չնայաց
այն ժամանակ անմիջապես կապված էի
թատրոնին: Իսկ հետո կապվեցի կինոյին,
անշուշտ: Մոսկվայում շարունակեցի
ուսումս: Ամբողջովին նվիրվեցի կինոյին
ու սկսեցի աշխատել միայն կինոյի
ասպարեզում՝ Հայկինոյում, Պետկինոյում:
Մանկավարժական ինստիտուտում
գործունեության հիմնական ծավալս եղել
է կինոն: Իսկ երբ, կոպիտ ասած, մտա
թատերական ինստիտուտ, ինձ հրավիրեցին
որպես դասախոս, այն ժամանակ և մինչ
օրս էլ սկսեցի թատրոնը և կինոն միասին,
համատեղ դասավանդել: Այդպես է
դասավորվել...
-Խոսենք փոքր-ինչ թատրոն և կինո
հարաբերություններից:
-Այսօր և՛ թատրոնը, և՛ կինոն անցնում
են շատ վտանգավոր մի ճանապարհ:
Երկուսն էլ վտանգված են տարբեր, բայց
միևնույն ժամանակ նույն պատճառով.
մարդն է վտանգված: Թատրոնում իր
դիրքերը զիջում է դերասանը, իսկ կինոյում՝

օպերատորը՝ տեխնիկայի պատճառով, բայց
հույս կա, որ թատրոնը էլ ավելի շուտ դուրս
կգա այդ իրավիճակից, քանի որ միշտ, բոլոր
ժամանակներում կլինի կարիք շոշափելու
իրականը, կենդանի մարդուն, իսկ կինոն...
չգիտեմ... որպես արվեստ կդիմանա՞ այդ
փորձությանը: Սա հիմանական թեզն է, որ
կուզենայի ասել և միշտ ասում եմ տարբեր
առիթներով:
-Ինչպե՞ս կգնահատեք այսօրվա
կինոգետներին և թատերագետներին:
-Իհարկե կան, այսօր մենք ունենք
հրաշալի կինոգետներ և թատերագետներ.
Սիրանույշ Գալստյան, Ռաֆիկ Մովսիսյան,
Արամ Վարդումյան:

Լուսինե Մուրադյան
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Յուրի Երզնկյան
«Չկան լավ և վատ ժամանակներ, կա մարդ,
ով ապրել է իր կյանքը»
Երզնկյանների
ընտանեկան
ալբոմում
կա մի հին
լուսանկար՝
խմբակային
ընտանեկան
պորտրետ.
արժանավոր,

Հենց այս՝ արվեստի համար դժվարին
ժամանակաշրջանում էլ՝ 1942
թվականին, Երզնկյանը եկավ երևանյան
կինոստուդիա, ինչպես որ այն կոչվում
էր այդ ժամանակ ու գտնվում էր Տերյան
փողոցում: Դա այն ժամանակահատվածն
էր, երբ սկսվել էին պատմական «Դավիթ
Բեկ» ֆիլմի աշխատանքները: Յուրի
Երզնկյանը հիշում է. «Քառասուներկու
թվականի դաժան պատերազմական
կենտրոնացած, խելացի դեմքեր, որոնց
ձմեռվա երկար օրերին ու գիշերներին
շարքում իր վրա ուշադրություն է
մենք ստեղծում էինք, կերտում էինք,
հրավիրում բարի ու խորաթափանց
մոնտաժում ու նկարահանում էինք
աչքերով մի տղամարդու դեմք: Դա հայ
ստվարաթղթե արտասովոր պալատներ
հայտնի քաղաքական ու հասարակական
ու ամրոցներ «Դավիթ-Բեկ» ֆիլմի համար:
գործիչ Արամայիս Երզնկյանն է:
Համընթացորեն ըմբռնում էինք մեր սիրելի
Երզնկյանների ընտանիքը, որտեղ
կինեմատոգրաֆի այբուբենը»:
1922 թվականին ծնվել է Յուրին, բոլոր
Այդ ժամանակահատվածին է
առումներով հրաշալի էր: Այն գտնվում էր
պատկանում հանդիպումը հայտնի
մշակութային, հասարակական կյանքի,
ռեժիսոր Բորիս Բարնետի հետ, ով այդ
քաղաքականության, գրականության
ժամանակ աշխատում էր Երևանում:
ու արվեստի արդիական հարցերի
Այս իրադարձությունը նշանակալից
կենտրոնում: Այստեղ հյուրընկալվել են
չափով սահմանեց Երզնկյանի կատարած
լավագույնները՝ նրանց թվում Չարենցը և
ընտրությունը, որը նրան ուղղորդեց դեպի
Շիրվանզադեն, Թոթովենցն ու Սարյանը,
կինոռեժիսուրա: Հենց Բարնետի հետ
Մռավյանն ու Խանջյանը, Յակուլովն ու
շփվելիս ու աշխատելիս էլ երիտասարդ
Մակսակովը:
նկարիչը ստացավ կինովարպետության
Այստեղ իշխող մթնոլորտը, կարծես
առաջին դասերը, ինչը ամրապնդեց նրա՝
թե իրենով, լավագույնս աջակցել է ապագա կինոարվեստին նվիրվելու ցանկությունը,
նկարչի ձևավորմանը: Բազմակողմանի
ինչպես նաև ձգտումը բազմակողմանիորեն
անհատական հմտությունները և
նկարչության հանդեպ յուրահատուկ
կիրքը գտան բարենպաստ հող աճի և
զարգացման համար: Ապագայի ուղին
թվում էր պարզ ու հստակ:
Սեփական ուղու դժվարին
փնտրտուքները բերեցին նրան թատրոն,
որտեղ տասնյոթ տարեկան հասակում նա
ներկայացրեց իր առաջին ներկայացումը:
Հետո սկսվեց պատերազմը:

տիրապետել նախընտրած
մասնագիտության հմտություններին:
Մոսկվայում Երզնկյանը ձեռք
բերեց անգնահատելի փորձ՝ շփվելով
մեծ վարպետներ Ռուբեն Սիմոնովի ու
Միխայիլ Ռոմի հետ, ովքեր սովորեցնում
էին ամենագլխավոր դասը՝ անմնացորդ
ու հավատարիմ ծառայել արվեստին, նրա
բարձր իդեալներին:
Իր մասնագիտական
կրթությունը եզրափակելու համար
Երզնկյանն ավարտում է Երևանի
Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը:
Թող պարադոքսալ չթվա, բայց Երզնկյանռեժիսորի հետագա ստեղծագործական
ուղու վրա կարելի է նկատել ինչպես
սիմոնովյան, այնպես էլ ռոմովյան
գծեր: Մի կողմից դա ձգտումն է դեպի
հանդիսավորությունը, պլաստիկ
արտահայտչականությունը, վառ
կերպարները: Սա արդեն նկատվում էր
նրա վաղ աշխատանքներից «Առաջին
սիրո երգը», իսկ ավելի մեծ ուժով
«Խաթաբալա» ֆիլմերում: Մյուս կողմից
էլ խորը հետաքրքրությունը, այսպես
կոչված, մարդկային ոգու հավերժական
խնդիրներին, բարու ու չարի, խղճի ու
անարդարության, ճշմարտության ու ստի,
սիրո ու ատելության հակազդեցության
խնդրին: Սա, իր էությամբ, Երզնկյանի
ստեղծագործության փիլիսոփայական
կողմն է, որն իր վառ արտահայտությունն
է գտնում նրա վերջին՝ «Սգավոր ձյունը»,
«Գոտեմարտ» գործերում:
Նրա առաջին մեծ ֆիլմը,
նկարահանված 1955 թվականին, որը
կոչվում է «Հասցեատիրոջ որոնումները»,
իր մեջ ամփոփում է գլխավորը՝
հեղինակների ձգտումը ուսումնասիրել
ժամանակակից կյանքը իր բոլոր՝ և՛

դրական, և՛ բացասական դրսևորումներով:
Այս միտումը շարունակվում է Երզնկյանի
հաջորդ ֆիլմ, որում էլ . «Առաջին
սիրո երգը» (նկարահանված Լաերտ
Վաղարշյանի հետ համատեղ), «Իմ ըկերոջ
մասին», «Մեր թաղի ձայները», «Դժվար
անցում» և այլն: Ռեժիսորը, կարծես
թե, սկսում է մեծ զրույց մարդու մասին,
կյանքում նրա ունեցած տեղի մասին,
սիրո ու ընկերության մասին, այն հոգևոր
արժեքների մասին, որոնց վրա կառուցվում
է մարդկային կյանքը:
Նա ամենառաջին ու ամենասիրելի՝
«Հովազաձորի գերիները» մանկական
ֆիլմի հեղինակն է, ինչպես նաև առաջին
սպորտային թեմայով հայկական ֆիլմերից
մեկի՝ «Փառքի օղակները» ֆիլմի հեղինակը՝
հրաշալի հայ սպորտսմեն Ալբերտ
Ազարյանի մասին:
Իրենից յուրահատուկ վիզուալխորեոգրաֆիկ աշխատանք է
ներկայացնում «Գայանե» ֆիլմ-բալետը
(Արամ Խաչատրյանի համանուն բալետի
երաժշտությամբ), ինչպես նաև «Հայկական
ֆրեսկաներ» կինոխորեոգրաֆիկ եռամաս
աշխատաքը Էդգար Հովհաննիսյանի
բալետների մոտիվներով: Եթե այս
շարքը համալրենք նաև վավերագրական
ֆիլմերի անվանումներով, ստեղծված
Երզնկյանի կողմից տարբեր
ժամանակահատվածներում, ապա
կունենանք անսահման էներգիայի
տեր նկարչի դիմանկարը: Զարմանալի
աշխատունակ ու պրոդուկտիվ
ռեժիսոր, ում առանձնացնում է լավ
ստեղծագործական «ժլատությունը» , որը
նրան երբեք թույլ չի տվել կանգնել նույն
տեղում կամ սպասել:
Ա. Ղամբարյան
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Նարինե Սարգսյան
Արև, գարուն, կանացի հմայք և երջանկություն
-Ի˚նչ եք մտածում թատերական
ինստիտուտի երիտասարդության մասին:
-Մտածում եմ, որ մեկտեղ են
հավաքվել թարմ մտքերով ու տաք
սրտերով ջահելներ, ովքեր սիրում են
արվեստը, ուզում են գիտելիքի տեր
դառնալ և կարող են ազատ ստեղծագործել
ու իրենց ասելիքը ներկայացնել
միջազգային տարբեր փառատոներում,
մրցույթներում, վերադառնալ այնտեղից
հաղթողի կարգավիճակում: Իմ
ուսանողական տարիներին այդպիսի
լայն հնարավորություններ չկային,
թեկուզ ԽՍՀՄ-ի սահմաններում,
ուսանողական փառատոներ շատ քիչ
էին կազմակերպվում, և միշտ չէ, որ մեզ
վստահում էին և բեմադրություններ
կատարելու համար հարթակներ
տրամադրում: Մեր կուրսի բախտը բերել
էր այնքանով, որ մեր ղեկավարը Երվանդ
Ղազանչյանն էր, թատրոնի ղեկավար էր,
մեզ աջակից էր, պաշտպան և օգնական:
Սակայն մեր ժամանակներում մենք մի
այնպիսի ձեռքբերում ունեինք, որ այսօր
կորսված է: Մեր բուհն առաձնանում էր
դասախոսների, ուսանողների արտիստիկ
ու վայելուչ վարքակենցաղով: Երևանի
միակ բուհն էինք, որտեղ ուսանողները ոչ
թե իրենց հրմշտելով էին ներս մտնում, այլ
տղաները աղջիկներին առաջ էին թողնում
և նրանց համար դուռ բացում: Հույսով
լի եմ, որ նման գեղեցիկ ավանդույթները
կվերականգնվեն մեզ մոտ:
-Դերասան-ռեժիսոր-թատերագետ
համագործակցությունը տեսնու˚մ եք
արդյոք մեր ուսանողների մեջ:
-Ցավոք սրտի՝ ոչ: Թեև բոլոր
հնարավորությունները կան նման
շփումների համար, չէ որ որոշ
դասընթացներ նրանք միասին են անցնում:
Ունենք դերասանառեժիսորական կուրսեր,
ռեժիսորները, որպես կանոն, միշտ էլ
համագործակցում են դերասանների
հետ, սակայն այ թատերագետները,
որոնք մագիստրոսների հետ միասին 15
հոգի հազիվ թե լինեն, իրենց այնքան էլ

ակտիվ չեն դրսևորում: Միգուցե այդ
հարցում մեղավոր են դերասան և ռեժիսոր
ուսանողները, ովքեր թատերագետի մեջ
միայն ընդդիմախոսի են տեսնում: Մինչդեռ
կարելի էր միասին համագործակցել
ստեղծագործական աշժատանքենրի
հենց սկզբից: Այդ դեպքում վստահություն
կձևավորվեր և հետագայում
ընդդիմախոասի դերում էլ թատերագետի
խոսքը օգտաշահ և ընկալելի կդիտարկվեր:
-Ի˚նչ եք մտածում մեր ամսագրի
մասին:
-Ինձ համար մեծ ու հաճելի
անակնկալ էր «Լրագրության հիմունքներ»
առարկայի դասախոս Թամարա
Հակոբյանի նախաձեռնությունը՝ Ձեզ հետ
միասին, նաև այլ մասնագիտությամբ
կուրսերի ուսանողների հետ, «Կինո/
թատրոն» ամսագիրը լույս ընծայել:
Ստացվում է, որ նախորդ ձեր տված
հարցի լուծումը ինքներդ եք գտել, դուք՝
թատերագետներդ, համագործակցել եք
թե օպորատորների, թե բեմանկարիչների
հետ՝ ահա ձեզ մասնագիտական
ուսանողական պրոդուկտիվ
համագործակցության վառ օրինակ:
Ես ուզում եմ, որ դուք շարունակեք մեր
նորաթուխ ամսագրի կենսագրությունը,
բազմաթիվ նոր ու բովանդակալի
համարներ լույս ընծայեք:
-Ի˚նչ կմաղթեք Մարտի 8-ի առթիվ:
-Արև, գարուն, կանացի հմայք և
երջանկություն:
Արմինե Հակոբյան
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Ուսուցիչը

Զրույց Լևոն Քալանթարի հետ
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Կանգնած էի թատերական ինստիտուտի
երկրորդ հարկի միջանցքում: Շրջվեցի ու
հայացքս ընկավ պատին կախված Լևոն
Քալանթարի լուսանկարին: Հանկարծ
շրջապատը, միջանցքում քայլող, զրուցող
ուսանողները «վերացան»: Մեխվել, կանգնել
եմ. զգում եմ, որ ոտքերս չեն շարժվում, չեն
ուզում հեռանալ այդ քառակուսի մետրից:
Լա՜վ, ինչքա՞ն պիտի մեխված մնամ: Հայացքս
սահեցնում եմ մյուս լուսանկարների վրայով:
Մեր մեծերն են. բայց ո՛չ, սա ուրիշ բան է, ես
ուզում եմ մնալ ձեր նկարի առջև, ձեր կողքին,
ձեզ հետ: Մի անհուն ջերմություն պարուրեց ինձ:
Լևոն Ալեքսանդրովիչ, դուք է՞լ եք կարոտել
Նրան…
Ուզու՞մ եք պատմեմ, թե ի՞նչ եղավ հետո…
Պատմությունս Նրա մասին սկսվում է 1971
թվականից: Արդեն հայտնի անուն էր, որ
հանդիպեցի: Գնացել էի թատրոն: Կանգնած էի
Սունդուկյանի անվան թատրոնի մուտքի մոտ:
Պրեմիերա էր. Վ. Սարոյանի «Խաղողի այգին»
պիեսի բեմադրությունն էր:
Ես այդ տարիներ թատրոնի «գժերից»
մեկն էի. համարյա ամեն երեկո այնտեղ էի,
բոլորից շուտ տնկված էի լինում այգում: Մեկ
էլ տեսնեմ՝ նստարանին մի չքնաղ հրեշտակ է
նստած, 10-12 տարեկան մի աղջիկ երեխա, շե՜կ,
երկա՛ր, արձա՜կ մազերով, կապույտ աչքերով:
Տեսնեմ ու՞մ երեխան է, ու՞մ է սպասում: Եկավ
հայրը: Աղջնակը վեր կացավ տեղից և բռնեց հոր
ձեռքը (հաստատ հայրն էր, իր նման կապտաչյա,
իր նման եզակի մի մարդ): Այդ մարդը նայեց ինձ,
ժպտա՜ց… Հետո պիտի հասկանայի, թե որքան
թանկ էր իր համար ինձ նման հանդիսատեսը՝
«այն միա’կը, որի համար ինքը ստեղծագործում
էր»:
-Լևոն Ալեքսանդրովիչ, լսու՞մ եք, որքա՜ն
եղավ զարմանքս և ուրախությունս, երբ այդ
նույն մարդը ներկայացման վերջում բեմ եկավ
ծափողջյուններին խոնարհվելու: Դուք պիտի
տեսնեի՜ք նրան… Ձեր սիրելի ուսանողին՝
Հենրիկ Մալյանին, որն արդեն հասցրել էր
նկարահանել «Ճանապարհ դեպի կրկես»,
«Նվագախմբի տղաները», «Եռանկյունին» «Մենք
ենք մեր սարերը» ֆիլմերը: Այդպիսի ռեժիսոր
ես չեմ տեսել. ո՜նց էի ամաչում, ո՜նց էի ուզում
փախչել բեմից, դերասաններին գրկում էր
եղբո՛ր պես, հո՛ր պես: Հետո պիտի ճանաչեի ու
հասկանայի, որ արվեստում ամենից շատ սիրում
էր աշխատե՛լ, փո՛րձ անել, նկարահանե՛լ, իսկ
ամենից քիչ սիրում էր վերջնական արդյունքը,

մանավանդ ծափերը, դափնիները, կոչումները:
Ստեղծագործական պրոցեսն էր սիրում, ոչ թե
արդյունքը:
Այդ նույն տարին Մանկավարժական
ինստիտուտում, ռեժիսորական կուրսն ինքն էր
«հավաքելու»: Նետվեցի այնտեղ: Բազմաթիվ,
բազում դիմորդներից ինձ էլ ընտրեց: Տարիներ
հետո, ինձ անշուշտ հիշում էր, մանավանդ որ,
նույն զգեստն էր հագիս, ուրիշը չունեի:
- Ընկեր Քալանթար, ուզում եմ ամեն ինչ
պատմել, ի՜նչ գիտեմ, ի՜նչ չգիտեմ: Բայց պիտի
գնամ՝ դասի եմ: Այսօր այսքանը: Ես վաղն
անպայման կգամ: Գնացի՜:
Հաջորդ օրը:
- Բարև ձեզ, Լևոն Ալեքսանդրովի՛չ, ես եկա:
Բայց դուք, իմ անունը նույնիսկ չգիտեք: Անունս
Սոֆիկ է: Արդեն պարզ է ձեզ համար, որ ես
Հենրիկ Մալյանի ուսանողուհին եմ:
Նա մեզ չէր սովորեցնում գերխնդիր, միջանցիկ,
հակամիջանցիկ, կոնֆլիկտ, ենթատեքստ
(մանավանդ՝ ենթատեքստ): Նա անգիր,
անսխալ «կարդում էր» մեր թաքուն մտքերը:
Նա մեզ սիրելով էր սովորեցնում այդ ամենը:
Մի աներևույթ էներգիա, ջերմություն էր
հաղորդվում մեզ, որի մեջ և՛ սեր կար, և՛ միտք,
և՛ հայրենիք, և՛ թատրոն, և՛ կինո: Մագնիսի
նման ձգում էր: Ամենաիսկական հիպնոս էր:
Սիրահարվում էինք ամեն րոպե, ամեն ժամ և
անհամբերությամբ սպասում, թե երբ պիտի
փորձի ժամանակ կանչի, կողքին նստեցնի:
Հատվածները բեմադրելիս զարմացնում
էր գիտելիքի խորությամբ, երևակայությամբ:
Բայց ամեն ինչ հումորով, ծիծաղով թաքցնում էր,

որ հանկարծ չմտածեինք, թե ինքն ամենակարող
է:
Առաջին կուրսում, հենց առաջին օրը, մեզ
ասաց հետևյալը. «Նպատակս ձեզնից հանճարեղ
դերասան կամ ռեժիսոր դուրս բերելը չէ, ուզում
եմ, որ 15 հայ կարողանան սիրել միմյանց»:
Պիտի ասեմ, որ իր նպատակին հասել է, մենք
պաշտում ենք իրար: Առաջարկեց օրագիր
պահել: Մինչև այսօր (անցել է 30 տարուց ավելի),
սրբությամբ պահվում են կուրսի օրագրերը,
որտեղ մեզնից յուրաքանչյուրն ի՛ր ձեռագրով, ի՛ր
անհատականությամբ գրանցել է ռեժիսուրայի
յուրաքանչյուր դասը, իսկ հետո այնքան
սովորեցինք օրագրին, որ նրան սկսեցինք պահ
տալ մեր կյանքի բազում րոպեներ: Մալյանն էլ
իր մոտ ալբոմ էր պահում՝ մեր լուսանկարներով,
որտեղ գրանցում էր մեր մասին՝ սկսած իր
առաջին տպավորությունից: Ալբոմը տվել էր,
մյուս դասախոսներն էլ էին գրել: Երկար չի գրել:
Մենք տեսել ենք ավարտելուց շատ հետո միայն,
թաքուն էր պահում: Առաջին կուրսում էինք, 8:30
դասի էր, հետո գնում էր կինոստուդիա:
Կուրսի տղաները գնացել էին
նկարահանումը նայելու, արգելել էր: Տղաները
ստիպված ծառն էին բարձրացել, բայց էլի
նկատել էր, չէր թողել: Շատ էր ամաչում, երբ
ստեղծագործելիս ծանոթ, հարազատ մարդ
կար մոտերքում: Ասեմ, Լևոն Ալեքսանդրովի՛չ,
էդպիսին է նաև Ջիգարխանյան Արմենը,
մեր տաղանդավոր դերասաններից մեկը:
Նկարահանման ժամանակ ինձ խնդրեց,
որ իր կնոջն զգուշացնեմ՝ նկարահանման
հրապարակից հեռանա. «Ամաչում էմ, թող
գնա», - ասաց: Ապշել էի, այդպիսի բան միայն
Մալյանից էի տեսել:
Չնայած, «Հայրիկը» ֆիլմի վերջում, երբ
փոքրիկ տղան Մհեր (Ֆրունզիկ) Մկրտչյանի
ձեռքը բռնած կտրում-անցնում են Լենինի
հրապարակը, այդ տեսարանը նկարահանելու
պահին, ես անցնում էի այդտեղով և
ուրախացած կանգնեցի, որ տեսնեմ: Մալյանն
ինձ նկատեց, ինձ հեռվից թվաց, որ նույնիսկ
Աղասի Այվազյանին (սցենարիստին) և Կարեն
Մեսհյանին (օպերատորին) ցույց տվեց ինձ:
Չարգելեց նայել:
Չվռնդեց նկարահանման հրապարակից...
Տարիներ հետո պիտի հայտնվեի «Նահապետ»
ֆիլմի նկարահանման հրապարակում, իր
կողքին՝ որպես Նուբարի դերակատար:
Դասի ժամերին, փորձերի արանքում,
անընդհատ նկարում էր ձեռքն ընկած թղթի վրա.
հատկապես իրեն, Ֆրունզիկին ու Շերենցին էր
նկարում: Իր գնալուց հետո ես դրանք հավաքում
էի: Մի օր էլ նկատեց, որ հավաքում եմ,
նկարելուց հետո սկսեց պատռել, մանրել, բայց
ես դրանք էլ էի հավաքում: եվ մի ամբողջ տետր

ունեի: Ցավոք այսօր ընդամենը մի ճեպանկար է
մնացել:
Կյանքս երկու մասի եմ բաժանում՝
մինչև Մալյանին հանդիպելը և Մալյանին
հանդիպելուց հետո... Ուսանողներիս այդպես էլ
պատմում եմ...
Առավոտյան ժամը ութին գնում էի,
սկսում էի մաքրել մեր լսարանը, ութն անց
տասնհինգ գալիս էր:
Այնքան շռայլ մարդ էր: Դասի վերջում
կկանչեր, կհարցներ, թե արդյոք չե՞մ գնալու
թատրոն: Հենց պատասխանս բացասական
էր լինում, անմիջապես ձեռքը գրպանն էր
տանում և երեքանոց, տասանոց էր մեկնում
ինձ: Հրաժարվում էի, ամաչում էի, ամոթից
գետինն էի մտնում: Համոզում էր: Մի անգամ
որոշեցի այդ դրամը պահել իրենից հիշատակ:
Անմիջապես գուշակում էր:
- Ինչու՞ չես ծախսում, գնա՛ թատրոն, ես
քեզ էլի կտամ:
Ո՞նց էր զգում, ո՞նց էր հասկանում:
Անխոս: Տարիներ հետո գլխի ընկանք, որ շատ
մեծ հոգեբան էր, ամենաիսկական էքստրասենս:
Տեսներ կուրսում իրարանցում է, քչփչոց է,
գլխի էր ընկնում, ձեռքը գրպանն էր տանում,
գումար էր տալիս տղաներին: Հիշում եմ
հանրակացարանի, որտեղ մեր արվեստանոցն
էր, հավաքարարի հետ դժբախտություն էր
պատահել, և մենք էլ էինք որոշել մասնակցել
ինչ-որ ձևով: Կանչեց մեր Էռնեստին: «Այսքանը
հերի՞ք է»,- ասաց:
Անպայման տասանոց էր տվածը:
Դիպլոմային ներկայացումից հետո մեր
կուրսի փեսաները (մենք բեմում էինք՝ Գոգոլի
«Ամուսնությունն» էինք խաղում: Ի դեպ, միշտ
ասում էր Գո՛գո՛լ, երբեք չէր ասում Գո՛գըլ):
Երկու Լևոնները՝ Հիպուկն ու Հանսը, Ժորան,
սեղան էին գցել, մեր հարցին, թե էս ամենը
որտեղի՞ց, պատասխանեցին, որ Մալյանն է
տվել: Իսկ Մալյանն արդեն ո՛չ դահլիճում էր,
ո՛չ լսարանում, ո՛չ էլ ինստիտուտում: Փախչում
էր կերուխումերից, նստում էր Թիֆլիսի գնացքը
և գիշերով մեկնում: Երևի գնում, նստում էր
ծնողների մոտ: Սուսուփուս: Ու ոչ մի խոսք
այն մասին, որ ընդամենը մի քանի ժամ
առաջ հրաշալի բեմադրություն էր արել կամ
արվեստում էլի մի հաղթանակ էր ունեցել:
Գիտե՞ք, ընկ. Քալանթար, էստեղ՝ թատերական
ինստիտուտում լավ ուսանողներ, լավ
շրջանավարտներ շատ ունենք, ուրեմն իզուր չէ
այս ամենը, դեռ կծնվեն Հենրիկ Մալյաններ:
Ցտեսությու՜ն, մինչև վաղը...

Սոֆիկ Սարգսյան
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Բալետը իդեալական արվեստ է
Բալետային արվեստը իր
ձևավորման շրջանից սկսված
համարվել է բարձրաշխարհիկ,
նրբաճաշակ, արքայական արվեստի
տեսակ: Առաջին բալետային
ներկայացումը՝ «Թագուհու
կատակերգական բալետը», տեղի
ունեցավ Ֆրանսիայի թագավորական
պալատում, 1581 թվականին: 			
Արքաներին հաճո արվեստը սկսեց
զարգանալ ոչ թե թատրոններում, այլ
պալատներում: Այս փաստը արդեն իսկ
բավական է, որ բալետային արվեստը
ապահոված լիներ անթերիությամբ:
Թագավորների և թագուհիների
մասնակցությամբ բեմադրությունները
աչքի էին ընկնում շքեղությամբ ու
ճոխությամբ: Սանրվածքից, գրիմից,
զգեստներից սկսած մինչև կատարվող
պարային շարժումն ու ժեստը
մանրազնին մշակվում էր. արքայական
պալատին հաճոյանալու համար ամեն
ինչ պետք է իդեալական լիներ:
Տարիների ընթացքում բալետը
դուրս եկավ պալատական պատերի
սահմաններից և սկսեց զարգանալ
որպես ինքնուրույն արվեստի տեսակ:
Իր մեջ սինթեզելով խորեոգրաֆիան,
երաժշտությունը, կերպարվեստը,
գրականությունը, պարային մնջախաղը,
դրամատիկական թատրոնի
տարրերը՝ բալետային ներկայացման
պահանջները բարդացան, բայց
արդյունքը մնաց նույնը՝ամեն ինչ
պետք է լինի ամբողջական, հարմոնիկ,
էսթետիկ, իդեալական: Բալետային
բեմը նմանվեց ափսեի, որում նկատելի
է ամեն մանրուքը, առավել ևս
վրիպումը:
Պետք է նշել, որ իդեալականի
բարձրունքին հասնելու
պարտականությունների բեռը
իր ուսերին է տանում պարողը:

Նրա ձեռքերում է ներկայացմանը
կենդանություն տվող կախարդական
փայտիկը: Պարողը պետք է կատարի
բալետմեյստերի պահանջները,
ստեղծի կերպար՝ ըստ հեղինակի,
լսի երաժշտությունը, կատարի բարդ
պարային շարժումներ ու պահումներ և
կարողանա ճշմարտացի ներկայացնել
կերպարի զգացմունքները: 			
Հանդիսատեսը, իր հերթին, պետք
է հասկանա և ընկալի տեսածը, բայց ոչ
մի դեպքում չհասկանա, թե երբ հոգնեց
պարողը, կամ երբ է կատարում բարդ
շարժում: Սա բալետի գաղտնիքներից
է, որը միշտ պետք է մնա վարագույրից
այն կողմ:
Կարծիքներ կան, որ իդեալական
է համարվում տեխնիկապես լավ
պատրաստված պարողը, ամենևին էլ
այդպես չէ: Իդեալական կհամարվի այն
պարողը, որը կկարողանա հարմոնիայի
մեջ ներկայացնի իր և՛ արտաքին
ֆիզիկական պատրաստվածությունը,
և՛ ներքին հոգևոր հարստությունը:
Այս բարդ համատեղելիությունն էլ
տարբերություն է դնում պրոֆեսիոնալ և
սիրողականի պարողի միջև: Առաջինի
առօրյան սկսվում է դահլիճում՝
փայտի մոտ վարժանքներից մինչև
տեխնիկապես բարդ թռիչքների
կատարումը (սա շնչելու պես
պարտադիր է պարողի համար), իսկ
միևնույն ժամանակ երկրորդը կարող
է առանց մարզման դուրս գալ բեմ:
Տարբերությունը նկատելի է նույնիսկ
անզեն աչքի համար:
Միանգամայն հերքելի է
նաև այն արտահայտությունը, որ
պարողների խելքը ոտքերի մեջ է:
Բալետում առաջին հայացքից հեշտ
թվացող շարժումը իրականում
կատարելու համար տարիներ են
հարկավոր, մինչև չի ձևավորվում տվյալ

մկանային խումբը: Յուրաքանչյուր
բարդ շարժում կատարելուց առաջ
պրոֆեսիոնալ պարողը գլխուղեղից
ազդանշան է տալիս համապատասխան
մկանային խմբին օգնության
համար: Ուրիշ է, երբ կատարվում
են թեթև, անցողիկ շարժումներ,
որոնց կատարման համար մարզված
մարմինը կարող է չկենտրոնանալ:
Իսկ տվյալ արտահայտությունը
կարելի է օգտագործել յուրաքանչյուր
մասնագիտության մեջ, քանի որ
անխելք մարդիկ ամենուրեք են:
Ստացվում է, որ բալետի իդեալականի
չափանիշը մեծամասնությամբ
պարողների ձեռքերում է:
Յուրաքանչյուր ավելորդ կիլոգրամ,
սխալ կատարված շարժում,
ոչ երաժշտական լսողություն,
զգեստների ու ռեկվիզիտների ոչ
համապատասխան օգտագործում,
զգացմունքների գերխաղ, ամեն
ավելորդություն հեշտությամբ
աչք է զարնում: Այդ պատճառով
բալետային ներկայացումը պետք է լինի
իդեալական հավասարակշռության
ու ամբողջականության մեջ, որ
հանդիսատեսին թվա հեքիաթային
առեղծված:
Ժամանակի ընթացքում
զարգանալով՝ բալետը սկսեց տալ
իր ճյուղերը՝ դասական բալետ,
սյուժետային և ոչ սյուժետային
բալետներ, մոդեռն և այլ տեսակներ:
Սակայն մի մանրուք կա, որ եղել է
սկզբնավորման ժամանակաշրջանից
և մնացել է մինչ այսօր՝ դա
բարձրաճաշակությունն է: Շատերի
համար անսովոր թվացող բալետային
արվեստը հաճույք չի պատճառում:
Երևի թե այն պարզ պատճառով,
որ արվեստն ինքն է ընտրում իր
նվիրյալներին: Նա պահանջում է իր
հանդեպ զգուշություն, նվիրվածություն,
սեր, կարգապահություն,
աշխատասիրություն ու չի հանդուրժում

ավելորդություններ: Այս խիստ
պահանջներն են, որ պահում են
իրական բալետային արվեստը
իդեալական մակարդակի վրա:
Շուշանիկ Բաբայան
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Պատշգամբը հրավիրում է ինձ դիտել օտար քաղաքի ներկայացումը:
Փողոցով սլացող մեքենաների ձայնը նմանվում է ծափահարությունների
ձայնին, և մայթով քայլող մարդիկ ստանում են իրենց այն դերերը, որոնք
մինչև կյանքի վերջ պիտի խաղան:
Օտար քաղաքում միակ ծանոթ խաչմերուկը ես եմ:
Մենք նստած ենք սրճարանում և պատվիրում ենք ծովամթերք,
քանզի դու ասում ես ինձ, որ բոլորը հիմա այդ են պատվիրում: Ես հարցնում
եմ թե այսօր քանի շաբթի է դու ասում ես կիրակի, իսկ ես փորձում եմ
հասկանալ, թե ինչով էր երեկվա օրը տարբերվում այսօրվանից: Այս
քաղաքում բոլոր օրերը նույնն են: Ես ուտելու ընթացքում հիշեցի, որ երեկ
քեզ հարցրեցի այսօր քանի շաբթի է և դու ասեցիր կիրակի: Ես չզարմացա
երբ այդ դեպքը հիշեցի, քանզի այստեղ, այս քաղաքում և այս փողոցում
կարող է ամեն ինչ լինել՝ նույնիսկ ծովամթերք սրճարանում:
Ինչ-որ բանի վրա զարմանալու համար պիտի շատ սիրես կյանքը:
-Ասա թող ինձ քաղցր բերեն, ես սիրում եմ քաղցր սուրՃ:
-Բայց սուրճը քաղցր չեն խմում, նա կորցնում է իր բուրմունքը:
Ես լռում եմ, քանզի հոգնել եմ ասելուց, որ ավելի շատ քաղցրն եմ
սիրում քան սուրճը: Ես շարունակում եմ լռել, քանզի զգում եմ, որ ինձ մոտ
լռելը լավ է ստացվում:
Եվ իմ դեմքի անտարբերության և դեմքիս մազերի մեջ խտանում են
ասորական լեգենդները այն, որոնք արյանս հիշողության մեջ են լոկ մնացել:
Անսահման ես դու, անսահման իմ մեջ: Քո դիմաց տիեզերքը ծորում է և
լցվելով բաժակիս մեջ սուրճ դառնում: Անսահման ես դու Մարդկային
Կասկած:
-Իսկ հիմա քայլենք,-ասում ես դու,-այս ժամին, այս քաղաքում բոլորն
են քայլում:
Ես լուռ մտածում եմ.<< Ինչ հետաքրքիր բառ է այդ Բոլորը, նրանում
միշտ ինչ-որ մեկը պակասում է>>:
-Ես ուզում եմ քնել, վաղը գործեր ունեմ:
-Արի քայլենք, մաքուր օդ շնչիր, դու իրոք հոգնել ես և մոռացել, որ
վաղը կիրակի է:
Ես քայլում եմ և ընթացքում փորձում հասկալ, թե ինչով է այս օրը
տարբերվելու վաղվանից:
Աշտարակը չկառուցվեց ոչ թե լեզուների խառնվելու պատճառով,
այլ նրա համար, որ ամեն մարդ շատ նվիրված էր խաղում իրեն հասանելիք
դերը:
Պատշգամբը հրավիրում է ինձ դիտել օտար քաղաքի ներկայացումը,
իսկ ինձ համար պատշգամբը մի տեղ է, որտեղից կարելի է միայն թքել:
Հիմա բոլորն են թքում: Ինչ հետաքրքիր բառ է այդ Բոլորը` նրանում միշտ
ինչ-որ մեկը պակասում է:

Իսկ դուք կաղալով իջնում եք երթուղայինից և հասկանում, որ
ճարպակալել են մեր բոլոր մեծ թարգմանիչները և նրանց բերաններից
միայն յուղ է կաթում, որը խցանելով արմատները, միայն դադարի
պտուղներ է ծնում: Եվ դրա համար, փառք աստծո, որ էլ ոչինչ չի
թարգմանվի՝ մանավանդ այն գործերը, որ վտանգավոր են փոքրիկ
գանգերի համար:
Փողոցի մարդիկ որոնց դեմքերը կորել են մազերի մեջ և որոնք
ականջների ետևից են այս աշխարհին նայում, կամ երթուղայինում
երիտասարդ աղջկա գլխավերևում կանգնած գլուխն են խոնարհում,
որպեսզի համոզվեն, որ ճիշտ ճանապարհից դուրս չեն եկել և այնքան են
տարված են իրենց փուչ <<ճիշտ ճանապարհով>>, որ մոռանում են նույնիսկ
նրա շքեղ կրծքին նայել:
Իսկ օտար հայացքները դաջվում են քո բիբերի մեջ և դու դեռ
համարձակվում ես տուն հասնելուն պես էդ կեղտոտ աչքերովդ պո՞եզիա
թերթել:
Ասում են կույրերը մաքուր երազներ են տեսնում:
Իսկ եվրոպական շենքերը հայելիով ծածկված նոր ժամանակների
երգերն են երգում: Եվ այդ հայելիների մեջ իհարկե տեսնում ես այն ինչ
դրսում է: Այդ շենքերը դուրսն են արտացոլում և դրա համար ծածուկ է
մնում իրենց ներքինը: Արտացոլելով իրար մենք մեր մեջ մեզ ենք փակում
աշխարհից:
Աստված ստեղծեց մարդուն իր կերպարանքով: Խորամանկ հնարք է:
Նա արտացոլում է ինձ, ես նրան և դրա համար մինչև այսօր նա ոչ մի բան
մեզնից չհասկացավ, մենք՝ նրանից:
Ասում են կույրերը միայն իրենց երազներն են տեսնում:
Ծերունիները հաղթահարել են իրենց երիտասարդությունը, իսկ մենք
ջահելներով դեռ մեր միջի ծերունուն ենք պարտվում:
Եվ արթնանում ես <<Նա վաղուց չի լողացել >> մտքով և գրպանումդ
մնացած վերջին փողով ու տողով վճարում նստելավարձը:

ºñÃáõÕ³ÛÇÝáõÙ »ñ³½Ý»ñ ãÏ³Ý

Ամպերը անցնում են շենքերի վրայով, իսկ գույնը չի փոխում իր
գույնը, եթե սիրում եք պոեզիա ընթերցել երթուղայինում և կարդալու
ընթացում քնում եք և հենվում ձեր կողքին նստած աղջկա ուսին, ապա
զգում եք նրա մազերի հոտը և արթնանում՝ << Նա վաղուց չի լողացել>>
մտքով, դե ուրեմն վճարեք նստելավարձը:
Այստեղ կարող եք մուծել դոլար, դրամ, ռուբլի, եվրո կամ փաունդ.
պոզիա՝ կարդացեք Չարենց, Եսենին, Լորկա, Պո, միգուցե Էզրա Փաունդ:
Իսկ գիտեք նա ասել է.
Ով իմ երգեր,
Ինչու եք այդպես անհամբեր ու պրպտուն հայացքով
նայում դեմքերին մարդկանց:
Միթե կգտնեք նրանց մեջ ձեր կորուսյալ մեռյալներին:
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Իմ սև մարդը` Ռուբենը Բաբայան
Ես` Աբրահամ Հանիբալի հետնորդ
Ալեսքսանդր Պուշկինս, ներկայացնում եմ
37 տարեկան կյանքիս չբացահայտված
լավագույն-վատագույն մի պատմություն:
…Իմ` Ցարսկոսելսկյան լիցեյում ապրած
6 տարիներն ինձ մի մեծ նվեր թողեցին`
ընկերոջս` Ռուբենին…Ռուբենն ազգությամբ
հայ էր, գրեթե չէր խոսում, բայց հարցերս
լրջագույնս լսում էր ու տալիս խորը
պատասխան գլխով` այո կամ ոչ: Լիցեյում
,,ընկերություն.. չկար, իսկ ես ու Ռուբենը
զարմանալու առիթ էինք (ըստ որում նաև
ինքներս մեզ համար):2ս էլ գրում էինք, բայց
մեզ կապում էր ևս 3 հանգամանք.
11812-ի Հայրենական պատերազմի
դեպքերն իրար հետ հաղթահարեցինք,
2Ծնվել էինք նույն օրը նույն թվականի,
32ս էլ վոլտերականությամբ էինք
հետաքրքրված և խորապես…
Հենց Ռուբենն էր,որ ինձ պատմեց հայ ազգի ու
Հայաստանի մասին: Ու այդ ժամանակներից
մեծագույն նպատակներիցս մեկը Հայաստան
աշխարհը տեսնելն է:
1813-14թթ.. –ին իմ բանաստեղծություններն
արդեն մեծ տարածում ստացան, 1815ին` քնարերգությունս` ներծծված կյանքի
վաղանցիկության մասին գաղափարներով
և այլն…և այլն…բայց այս ամենը չնչին էին
Ռուբենի, միայն Ռուբենի համար: Նա, կարծես,
կարծես գրածներս ինձնից առաջ գրած լիներ:
Նա գիտեր իմ բոլոր ստեղծագործությունների
ու բոլոր հերոսներիս վերջը, ներառյալ
նրանց, որոնց մասին նույնիսկ ես դեռ
պատկերացումներ չունեի մտքերումս:
Ռուբենը ասես անձնապես ճանաչում էր բոլոր
հերոսներիս: Այս ունակությունը և այն, որ նա
երբեք այդ մասին ինձ հետ չէր խոսում` նրան
հատուկ խորհրդավորություն էր տալիս :
1818-ականներից մենք <<բաժանվեցինք>>…ու
գրեթե չէինք շփվում,միայն,մնացել էր մի թեթև
նամակագրական կապ:
1830-ականներին ես ստացա վերջին նամակը
Հայաստանից: Ռուբենն արդեն 2 որդի ուներ,
շարունակում էր գրել (հրաշալի էր գրում,
բայց,մի տեսակ` ինքն իրեն արժանի չէր) ու
նամակի վերջում մի այսպիսի տող գտա.
<<Ալեքսանդր, բարեկամս, ես այլևս չեմ
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կարողանա գրել: Մի նվեր ունեմ քեզ,այն թոռս
կփոխանցի քեզ,կապված է քո ամենասիրելի
<<Մոցարտ և Սալյերի>> ողբերգության հետ,
միայն թե պիտի շտապես, շտապիր, խնդրում
եմ, թող բոլոր գործերդ ու 1 շաբաթից արի
Հայաստան, գնա այս հասցեով ու…հի-ա-ցիր,
Ալեքսանդր>>:
Հասցե ` Ամիրյան 26
ԵԹԿՊԻ, 3-րդ հարկ, 314
լսարան:
3 օր անց ես Հայաստանում էի: Չգիտեմ,մի
մեծ ուժ ինձ ավելի շտապեցրեց, դե Ռուբենի
նշանակությունն էլ ինձ համար հենց
այնպիսին չէր, Ռուբենը շատ խորհրդավոր
էր…Գնացի հասցեով`… հրաշք…
Այս փոքրիս սենյակը կախարդական էր:
Դռան մոտ,որի վրա գրված էր <<Ռուբեն
Բաբայանի արվեստանոց>> շատ մարդիկ
էին հավաքված, կարծես ներսում կարևոր
իրադարձություն պիտի լիներ: Պարզ էր,
Ռուբենը Բաբայան իմ Ռուբենի թոռն էր…
Մեծ ու չռած աչքերս այս ու այն կողմ անելով
հազիվ փորձում էի տեսնել ինչ է կատարվում,
հանկարծ, դռնից ներս, նկատեցի լավագույն
բարեկամներիս` Մոցարտին, Սալյերիին,
Բոմարշեն էլ էր այնտեղ: Նրանք ներս ու
դուրս էին անում իրար հազիվ հերթ տալով,
իսկ ես քարացել ու փորձում էի հասկանալ
կատարվելիքը, երբ…ինձ մոտեցավ իմ
Ռուբենի հետնորդը Բաբայան, վրաս մի երկար
սև զգեստ գցեց, գլխիս` սև գլխաշոր, ժպտաց,
բերանը մոտեցրեց ականջիս ու շշնջաց
թաքուն.
<< … Գնա ու այն խենթին պատվիրիր,
որ ռեքվիեմ գրի, գնա, գնա ու պատվիրիր
Ալեքսանդր, Ալեքսանդր, Ալեքսանդր…>>
Ասաց ու ինձ հրեց կախարդական 314-ի դռնից
ներս`բեմ…

Սերինե Խոդիկյան

Ճանապարհ
…Էսօր շուտ վերջացրեցի դասերը, 8-ին
տանն էի:
Եթե քեզ անհասկանալի է այս
արտահայտությունը, ուրեմն դու չես
սովորում ԵԹԿՊԻ-ում: Ուրեմն դու գիժ
չես, չես ցնդել: Փողոց դուրս գալուց էլ երևի
խնդիր չես ունենում անհաջող փորձեր
անելու ընտելանալու աշխարհին:
Ես գիժ եմ: Ես ցնդել եմ: Ինձ դժվար է
մտնել իրականության մեջ: Սիրահարված
եմ: Մեկ- մեկ խառնում եմ որն է տունս:
Սա հրաշք է, չեմ ուզում ավարտվի:
Առավոտ շուտ արթնանում ես, վերցնում
աշխատանքային համազգեստդ,
ուտելիքի պաշար, որ գոյատևես, մի
կերպ քեզ տեղավորում երթուղայինի մեջ,
քնում, արթնանում` Մաշտոց-Ամիրյան
խաչմերուկում ես: Անցնում եմ, մանրմունր բաներ վաճառող տատիկը կանգնած
է ցուրտ է:
-Տեսնես չի՞ մրսում:
Ամեն օր ցավում եմ, ամեն օր անցնում ու
մոռանում: Չեմ ուշանում էսօր, լավ է:
Բարև ինստիտուտ, բարև մարդիկ,
բարև անիրական իրականություն,
իրական անիրականություն: Հագնում ես
համազգեստդ` դու դու ես: Բարև Անի:
Սկսվում է տանջանքը: Ամեն օր հարցեր
ունես, ինչու՞ և ինչպե՞ս: Ինձ թվում է
մեր լսարանի պատին բան կա գրած,
աներևույթ է, գրված է , չի երևում, կարդում
ես: <<Ճանաչիր ինքդ քեզ>>…
էստեղ խենթանում ես, մանկանում…
Ամենալավ ընկերներս չորս գերմանացի
լոլիկներն են: Մենք <<Թմկաբերդի
առումն>> ենք խաղում` խոհանոցային
պարագաներով: Պատերազմ, սեր,
դավաճանություն, լոլիկներ, կանաչի,

խմոր: Խենթանալու չափ հաճելի է
թռիչքի զգացողությունը, ներկայացումն
ավարտված է, դու սավառնում ես: Հեռու՜հեռու՜… Կամ մեկ էլ տեսար սողում,
լղոզվում հատակին, պոկել չի լինում…
Շոշափում ես կյանքի անկշռությունը:
Սովորում ես; Հասկանում ես ինչքան
կարևոր է երջանկության ակնթարթը
որսալը: Չգիտեմ ինչ դուրս կգա, բայց
սիրում եմ…
Անի Ամսեյան
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Ցեղասպանության
100-ամյակին ընդառաջ
1918 թ. Նյու-Յորքում
հրատարակվեց Ավրորա (Արշալույս)
Մարտիկանյանի «Բզկտված
Հայաստան» գիրքը, որն ամփոփում
էր հայերի ցեղասպանության
ականատեսի փաստագրական
առաջին հուշերը: Գիրքը լույս
տեսնելուն պես անմիջապես
գրավեց կինեմատոգրաֆիստների
ուշադրությունը: Շուտով Հայ-սիրիաամերիկյան բարեգործական միությունը
հանդես եկավ գիրքն էկրանավորելու
առաջարկությամբ:
Հոլիվուդյան ռեժիսոր Օսկար
Հապֆելը, որն աշխատում էր “Metro
Goldwyn Mayer” կինոընկերությունում,
նկարահանեց «Ոգիների աճուրդ»
ֆիլմը 1918 թվականին: Հապֆելի
նկարահանած տեսարանները
առանձնանում են անսովոր
մասշտաբայնությամբ: Զանգվածային
տեսարաններում ընդգրկված էին
շուրջ երկու հարյուր փախստական
հայ երեխաներ: Ֆիլմը պատմում է
տասնչորսամյա Արշալույսի դաժան
ճակատագրի մասին, ում աչքերի առջև
գազանաբար սպանվել էին ծնողները,
քույրը և երեք եղբայրները: Իսկ ինքը
երկար ժամանակ տանջանքների
ու նվաստացումների է ենթարկվել
թուրք և քուրդ պաշտոնյաների
հարեմներում: Երկու տարի
դիմանալով` Արշալույսը փախչում
է թուրք Քեմալ Էֆենդիի հարեմից:
Երկար դեգերումից հետո հասնում է
Էրզրում, որն անցել էր ռուսական
զորքերի վերահսկողությանը: Հայսիրիա-ամերիկյան հիմնադրամի
օգնությամբ Արշալույսը տեղափոխվում
է Պետերբուրգ, այնուհետև ԱՄՆ` ՆյուՅորք, որտեղ էլ հաստատվում է:
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Արշալույսը առաքելություն ուներ. նա
պետք է ամբողջ աշխարհին պատմեր
Թուրքիայում հայ ժողովրդի դեմ
իրականացված ոճրագործության
մասին:
1919 թվականին` փոտրվարի 16ին, Նյու-Յորքի «Պլազա» հյուրանոցում
տեղի ունեցավ ֆիլմի պրեմիերան` Հայսիրիա-ամերիկյան բարեգործական
միության անդամների աջակցությամբ:
Ֆիլմը ցուցադրվեց մեկ շաբաթ, և ողջ
հասույթը փոխանցվեց բարեգործական
միությանը: Եկամուտը կազմեց երեսուն
միլիոն դոլար: Իսկ հասույթն ուղղվեց
Մերձավոր Արևելքում ապաստան
գտած հայ որբերի կարիքներին:
Ֆիլմը եզակի է նրանով, որ
սցենարի հեղինակը և գլխավոր
դերակատարուհին նույն ինքը`
Արշալույս Մարտիկանյանն
է, ով օգնել է կերպարների և
հագուստների մշակման գործում և
ճշգրիտ բեմադրելու ողբերգական
տեսարանները: «Հայկական Ժաննա

դ’Արկ»` այսպես կոչեցին նրան
ԱՄՆ-ում:
Ֆիլմը ցուցադրվեց ԱՄՆ-ի
քսաներեք նահանգների խոշոր
քաղաքներում, ինչպես նաև
Կուբայում և Մեքսիկայում: Լոնդոնում
հրատարակվող «Բայոսկոպ»
կինոամսագիրը 1919 թվականին գրել է.
«Ոգիների աճուրդ» ֆիլմը Ամերիկայում
նոր չափանիշ է սահմանել»:
Բրիտանիայում ֆիլմը
գրաքննության ենթարկվեց և միայն 1920
թվականի հունվարի 20-ին թույլատրվեց
ցուցադրությունը: Ֆիլմը երկրորդ
անգամ ենթարկվեց գրաքննության:
Արդյունքում որոշ անվանումներ
փոխվեցին, և չորս տեսարան հանվեց:
Ֆիլմի ցուցադրությունը վերսկսվեց,

բայց երկար չտևեց. ֆիլմը արգելեցին,
իսկ ամերիկյան և բրիտանական
գրադարաններից առգրավեցին
«Բզկտված Հայաստան» գիրքը:
80 տարուց ավելի կինոյի
պատմաբանները փորձում էին
գտնել «Ոգիների աճուրդ» 9 մասանոց
ֆիլմի ժապավենը, և միայն 1994
թվականին արգենտինահայ Էդուարդ
Գյոզանլյանի ջանքերի շնորհիվ
գտնվեցին ժապավենից դրվագներ,
որոնց կրկնօրինակը պահպանվում է
հայերի ցեղասպանության ինստիտուտթանգարանի ֆոնդում:
Թ. Հակոբյան
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Սիրանույշ Գալստյան
Հայացք հայ կինոյին
-Տիկին Գալստյան «Հայացք մեր
կինոյին. պատմությունը և ներկան» գրքում
Դուք փորձել եք ամփոփել հայ կինոյի
պատմությունը: Խնդրում եմ նշել, թե
ի՞նչ դրույթների եք անդրադարձել և ի՞նչ
փակագծեր եք բացել:
- Որքան էլ ինձ անհնար էր թվում,
փորձեցի մեկ գրքի սահմաններում պատկերել
մեր ազգային ֆիլմարվեստի ընթացքը`
հիմնադրումից մինչև մեր օրերը: Քանի որ
կինոյի պատմության մեջ ընդունված է ֆիլմերը
նախ գնահատել իրենց ստեղծման ժամանակի
համատեքստում, ինձ համար նույնպես
կարևոր էր հաշվի առնել այդ հանգամանքը և,
որոշ իմաստով, նաև փոխանցել «դարաշրջան»
կոչվածը:
Կարելի է ասել` կինոյի պատմությունը
և երկրի պատմությունը զուգահեռ
ընթացող իրողություններ են: Եվ այդ

անդրադարձումներում երևակվում է տվյալ
ազգի ինքնությունը, մտածելակերպը,
բնավորությունը, իսկ բարձրագույն
դրսևորումներում` նաև միկրոկոսմոսը:
- Ինչպիսի՞ նոր բացահայտումներ կան
կապված հայ կինոյի հետ:
- Իհարկե, հայ կինոյի պատմությունը
նոր չէր գրվում, այն ժամանակին գրվել
է տարբեր սերունդների կինոգետների
կողմից, ու պարզապես ոչ կոռեկտ կլիներ
չանդրադառնալ նրանց գնահատականներին:
Ավելին, ես միտումնավոր բավական
մեջբերումներ եմ արել նրանցից, որպեսզի
անցյալի ու ներկայի գնահատականները
հարաբերելով, առավել բազմակողմանի
պատկերացում կազմվի ֆիլմերի ու նրանց
ստեղծման պատմության շուրջ: Անշուշտ, այդ
ամենն անց եմ կացրել իմ հայացքի, պրիզմայի
միջով: Հնարավորինս պեղել ու ներկայացրել

եմ փաստերը: Ժամանակի համատեքստից
բացի, անցյալի որոշ ֆիլմեր փորձել եմ
դիտարկել այսօրվա տեսանկյունից նաև,
օրինակ` «Մեքսիկական դիվանագետները»,
«Անձամբ ճանաչում եմ», «Առաջին սիրո երգը»:
Առանձին գլուխներ են նվիրված այնպիսի
անհատականությունների, ինչպիսիք են մեր
կինոյի նահապետ Համո Բեկնազարյանը, որ
հիրավի կինոյի իսկական «աշխարհակալ»
էր, և հանճարեղ ռեժիսորներ Սերգեյ
Փարաջանովին և Արտավազդ Փելեշյանին:
Այս հեղինակների ստեղծագործությունները
դիտարկել եմ համաշխարհային կինոյի
գեղարվեստական նվաճումների
համատեքստում: Թեև ինքս ինձ համար

նույնպես բավական բացահայտումներ եմ արել
մենագրության վրա աշխատելիս, սակայն
ամենակարևորն այն է, որ կինոն սիրող
մարդիկ այն ընթերցելիս բացահայտումներ
անեն: Որոշ անհամաչափություն կա գրքում,
քանի որ ֆիլմեր ու հեղինակներ կան, որոնց
առավել մանրամասն եմ անդրադարձել, իսկ
ուրիշ դեպքերում ավելի սեղմ ու հակիրճ
եմ եղել: Դա նույնպես անխուսափելի էր:
Սակայն հուսով եմ, միշտ կարելի է որսալ իմ
վերաբերմունքն ու մոտեցումը:
-Ի՞նչն էր պատճառը, որ որոշեցիք
ստեղծել գրքի անգլերեն տարբերակը և ե՞րբ
այն լույս կընծայվի:

- Օտար լեզուներով այսպիսի գրքի
հրատարակման անհրաժեշտությունը
պայմանավորված է այն նշանակությամբ,
որ ունի կամ կարող է ունենալ արվեստը
տվյալ ազգի ներկայացման համար,
մանավանդ, եթե խոսքը գնում է մեզ նման
փոքր, թեկուզև` հնամենի մշակույթ ունեցող
երկրի մասին: Անգլերեն տարբերակի
վրա աշխատանք է տարվել երեք տարի, և
ներկայումս այն վերջնական խմբագրման
փուլում է: Պետք է նշեմ, որ տեքստում
բավական լրացումներ անելուց զատ, շուրջ
հարյուր ծանոթագրություն եմ հավելել,
որպեսզի օտարներին հասկանալի լինի նաև
հիշատակված բոլոր այն մարդկանց դերն ու
նշանակությունը, ում անունները մեզ համար
թանկ են` սկսած այն գրողներից, ում գործերի
հիման վրա ֆիլմեր են նկարվել, վերջացրած
այլ ոլորտների գործիչներով, որ այս կամ այն
կերպ առնչություն ունեն ֆիլմերի ստեղծման
հետ: Հուսով եմ, գիրքը գարնանը լույս կտեսնի
ԱՄՆ-ում, Նյու Յորքում գտնվող «Մազդա
պրես» հրատարակչության և մեր միացյալ
ջանքերով:

Սերյոժա Պողոսյան
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...AND

GOES TO
ö»ïñí³ñÇ 22-ÇÝ Èáë-²Ýç»ÉáëáõÙª
³ÝÙÇç³å»ë ÐáÉÇíáõ¹Ç ëñïáõÙ ·ïÝíáÕ §Dolby¦
ÏÇÝáÃ³ïñáÝáõÙ, Ï³Û³ó³í 2015 Ãí³Ï³ÝÇ §úëÏ³ñÇ¦
Ãíáí 87-ñ¹ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ áõÕÇÕ »Ã»ñáí
Ñ»é³ñÓ³Ïí»ó ³ßË³ñÑÇ ³í»ÉÇ ù³Ý 225 »ñÏñÝ»ñáõÙ« ³Û¹
ÃíáõÙ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:
²Ûë ï³ñÇ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý ÏÇÝá³Ï³¹»ÙÇ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ í³ñ»Éáõ å³ïíÇÝ ¿ñ ³ñÅ³Ý³óñ»É
»ñÇï³ë³ñ¹ ¹»ñ³ë³Ý ÜÇÉ ä³ïñÇÏ Ð³ññÇëÇÝ« áí
úëÏ³ñÇó ³é³ç ³ñ¹»Ý Ãíáí ãáñë ³Ý·³Ù ÑÛáõñÁÝÏ³É»É
¿ Ý³¨ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ã³ï»ñ³ñí»ëïáõÙ Ñ³ÛïÝÇ §ÂáÝÇ¦
(Tony) Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ:
²ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ
ÏÇÝáÙñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ùñó³Ý³ÏÇÝª
§î³ñí³ ýÇÉÙÇÝ¦ Ñ³í³ÏÝáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ýÇÉÙ»ñ«
ÇÝãåÇëÇù ¿ÇÝ §´Áñ¹Ù»ÝÁ¦« §ÐÛáõñ³Ýáó ¶ñ³Ý¹
´áõ¹³å»ßïÁ¦« §ÆÙÇï³óÇáÝ Ë³ÕÁ¦« §²Ù»ñÇÏ³óÇ
¹ÇåáõÏ³Ñ³ñÁ¦« §ä³ï³Ý»ÏáõÃÛáõÝÁ¦« §ê»ÉÙ³Ý¦«
§ØáÉ»·ÝáõÃÛáõÝÁ¦« §êÃÇí»Ý ÐáùÇÝ·Ç ïÇ»½»ñùÁ¦
ýÇÉÙ»ñÁ:

§Birdman¦ ýÇÉÙÇ å³ëï³éÁ ¨ ²É»Ë³Ý¹ñá ÆÝÛ³ñÇïáõÝ

And the Oscar goes to©©© §Birdman¦:
ê³ Ù»ùëÇÏ³óÇ ï³Õ³Ý¹³íáñ ÏÇÝáé»ÅÇëáñÇ
³é³çÇÝ ûëÏ³ñÁ ã¿ñ. 2007-ÇÝ Ý³ ³ñ¹»Ý ³Ûë
å³ïí³íáñ Ùñó³Ý³ÏÇÝ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ Çñ
§´³µ»ÉáÝ¦ ýÇÉÙÇ Ñ³Ù³ñ:
êñ³Ýáí §´Áñ¹Ù»ÝÇ¦ Ñ³ÕÃ³ñß³íÁ
ã³í³ñïí»óª ýÇÉÙÁ Ñ³ÕÃáÕ ×³Ý³í»ó ¨ë »ñÏáõ
³Ýí³Ý³Ï³ñ·»ñáõÙª §É³í³·áõÛÝ é»ÅÇëáñ¦ ¨
§É³í³·áõÛÝ ûå»ñ³ïáñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù¦:
²ÛëåÇëáí ÆÝÛ³ñÇïáõÝ ×³Ý³ãí»ó Ý³¨ ï³ñí³
É³í³·áõÛÝ é»ÅÇëáñ:
§´Áñ¹Ù»ÝÇ¦ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÁ ³Ýó»É
»Ý ÜÛáõ ÚáñùáõÙ« ýÇÉÙÇ åñ»ÙÇ»ñ³Ý Ï³Û³ó»É ¿
2014-Ç û·áïáëÇÝª ì»Ý»ïÇÏÇ ÏÇÝá÷³é³ïáÝáõÙ:
²ÛÝ ³ñ¹»Ý »ñÏáõ àëÏ» ·ÉáµáõëÇ ¿ ³ñÅ³Ý³ó»É
(§É³í³·áõÛÝ ïÕ³Ù³ñ¹áõ ¹»ñ¦ ¨ §É³í³·áõÛÝ ëó»Ý³ñ¦
³Ýí³Ý³Ï³ñ·»ñáõÙ)« ÇÝãå»ë Ý³¨ §úëÏ³ñÇ¦
³é³ç³¹ñí»É ÇÝÁ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·»ñáí:
î³ñí³ Ù»Ï ³ÛÉ ý³íáñÇï Ñ³Ù³ñíáÕ
§ÐÛáõñ³Ýáó §¶ñ³Ý¹ ´áõ¹³å»ßï¦-Á ûëÏ³ñÇ ¿

ä³ïñÇóÇ³ ²ñù»Ã

æ»Û ø»Û êÇÙáÝë

¾¹Ç è»¹Ù»ÛÝ

æáõÉÇ³Ý³ Øáõñ

§¶ñ³Ý¹ ´áõ¹³å»ßï¦

§Ð»ñáëÝ»ñÇ ù³Õ³ù¦

³ñÅ³Ý³ó»É 		
§È³í³·áõÛÝ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ¦
§È³í³·áõÛÝ ·ñÇÙ ¨ ë³Ýñí³ÍùÝ»ñ¦ ¨
§È³í³·áõÛÝ ÏáëïÛáõÙÝ»ñ¦ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·»ñáõÙ:
§È³í³·áõÛÝ ¹»ñ³ë³Ý¦ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·áõÙ
§úëÏ³ñ¦ Ùñó³Ý³ÏÁ ëï³ó³í µñÇï³Ý³óÇ
¾¹Ç è»¹Ù»ÛÝÁª §êÃÇí»Ý ÐáùÇÝ·Ç
ïÇ»½»ñùÁ¦ (The Theory of
Everything)
ýÇÉÙáõÙ Ñ³ÛïÝÇ ýÇ½ÇÏáë-·ÇïÝ³Ï³ÝÇ ¹»ñÇ
Ñ³Ù³ñ£
ÆëÏ »ñÏñáñ¹ åÉ³ÝÇ ïÕ³Ù³ñ¹áõ
¹»ñ³Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ùñó³Ý³ÏÁ Ñ³ÝÓÝí»ó æ»Û
ø»Û êÇÙáÝëÇÝª §ØáÉ»·ÝáõÃÛáõÝ¦ ýÇÉÙáõÙ Ýñ³ ¹»ñÇ
Ñ³Ù³ñ:
§È³í³·áõÛÝ ÏÝáç ¹»ñ³Ï³ï³ñÙ³Ý¦ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·áõÙ
Ùñó³Ý³ÏÇ ³ñÅ³Ý³ó³í æáõÉÇ³Ý³ ØáõñÁª §¸»é¨ë
¾ÉÇë¦ ýÇÉÙáõÙ Çñ Ù³ñÙÝ³íáñ³Í µ³ñ¹ Ï»ñå³ñÇ
Ñ³Ù³ñ:
èÇã³ñ¹ ÈÇÝùÉ»ÛÃ»ñÇ §ä³ï³Ý»ÏáõÃÛáõÝ¦
ýÇÉÙáõÙ Ù³ñÙÝ³íáñ³Í Çñ ¹»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ³óÇ
¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ ä³ïñÇóÇ³ ²ñù»ÃÁ ³ñÅ³Ý³ó³í

ûëÏ³ñÇª §ºñÏñáñ¹ åÉ³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÏÝáç ¹»ñ¦
³Ýí³Ý³Ï³ñ·áõÙ:
¾¹í³ñ¹ êÝááõ¹»ÝÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕª é»ÅÇëáñ
Èáñ³ äáÛïñ³ëÇ §ø³Õ³ù³óÇ 4¦ (Citizenfour) ýÇÉÙÁ
ÏÇÝá³Ï³¹»ÙÇ³Ý ×³Ý³ã»ó §É³í³·áõÛÝ ÉÇ³Ù»ïñ³Å
í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙ¦£
§Ð»ñáëÝ»ñÇ ù³Õ³ù¦ ÙáõÉïýÇÉÙÁ §úëÏ³ñ¦
ëï³ó³í §È³í³·áõÛÝ ÉÇ³Ù»ïñ³Å ÙáõÉïÇåÉÇÏ³óÇáÝ
ýÇÉÙ¦ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·áõÙ:
§úï³ñ³É»½áõ É³í³·áõÛÝ ýÇÉÙ¦ Ùñó³Ý³ÏÇÝ
³ñÅ³Ý³ó³í É»Ñ é»ÅÇëáñ ä³í»É ä³íÉÇÏáíëÏáõ
§Æ¹³¦ ýÇÉÙÁ: 			
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù« Ù»Í ³ÕÙáõÏ Ñ³Ý³Í
§È¨Ç³ý³ÝÁ¦« áñÇ Ñ»ï éáõë³ëï³ÝÛ³Ý ÏÇÝá·áñÍÇãÝ»ñÁ
Ù»ñ ÑáõÛë»ñ ¿ÇÝ Ï³åáõÙ« ³Û¹å»ë ¿É ãå³ñ·¨³ïñí»ó
ÏÇÝá·áñÍÇãÝ»ñÇ »ñ³½³ÝùÁ Ñ³Ù³ñíáÕ ³ñÓ³ÝÇÏáí:

§Citizenfour¦ ýÇÉÙÇ å³ëï³éÁ ¨ Èáñ³ äáÛïñ³ëÁ

§Ida¦ ýÇÉÙÇ å³ëï³éÁ ¨ ä³í»É ä³íÉÇÏáíëÏÇÝ

ՀԹԳՄ ամենամյա «Արտավազդ» մրցանակաբաշխություն
Հայաստանի թատերական գործիչների
«Արտավազդ» մրցանակաբաշխությունն
այս տարի նվիրված էր սիրված
դերասան, ժողավրդական արտիստ
Սոս Սարգսյանի ծննդյան 85–ամյակին:
Մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ
մարտի 27-ին՝ Թատրոնի միջազգային օրը, Հ.
Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի
թատրոնում:
«Արտավազդ» ամենամյա մրցանակները
շնորհվում են յուրաքանչյուր տարվա
մարտի 27–ին մրցանակաբաշխության
նախորդ տարվա մարտի 1–ից մինչեւ
մրցանակաբաշխության տարվա մարտի 1–ը
ընկած ժամանակահատվածում առավել աչքի
ընկած թատերական աշխատանքներին:
Այս տարի ավանդական մրցանակներից
բացի նախատեսված էր հանձնել Սոս
Սարգսյանի անվան հատուկ մրցանակ:
«Արտավազդ» մրցանակները տրվել
են հետեւյալ անվանակարգերում`
«Լավագույն երիտասարդ դերասանուհի»,
«Լավագույն երիտասարդ դերասան»,
«Լավագույն երիտասարդ բեմադրիչ»,
«Լավագույն երիտասարդական ներկայացում»,
«Լավագույն սցենոգրաֆիա», «Երաժշտական
ձևավորում», «Երկրորդ պլանի լավագույն կին
դերակատար», «Երկրորդ պլանի լավագույն
տղամարդ դերակատար», «Լավագույն կին

դերակատար», «Լավագույն տղամարդ
դերակատար», «Լավագույն ռեժիսուրա»,
«Լավագույն ներկայացում»: 		
«Արտավազդ» ամենամյա թատերական
մրցանակաբաշխության շրջանակներում
նախաձեռնել են մարզային թատրոնների
(Կապանի, Գորիսի, Արտաշատի, Գավառի,
Աբովյանի) ստուգատես:

«Արտավազդ 2015»-ի հաղթողները
Սոս Սարգսյանի անվան հատուկ մրցանակ
Արման Նավասարդյան (Համազգային թատրոն)
Լավագույն երիտասարդ դերասանուհի
Սիրանուշ Լազյան «Գիշեր Երզնկայի վրա» /Երիտասարդ Ալիս, Ավա/Պատանի
հանդիսատեսի թատրոն
Անի Ղազարյան «Լյու-Բոֆ» /Երիտասարդ կին, ծեր կին, երեխա/Համազգային թատրոն
Լավագույն երիտասարդ դերասան
Նարեկ Հայկազյան «Դեպք մետրոյում» /Ֆերոնե/ Գ. Սունդուկյանի անվ. ազգային
ակադեմիական թատրոն
Արմեն Քուշկյան «Ապուշը» /Լև Նիկոլաևիչ Միշկին/Ազատ բեմ
Լավագույն երիտասարդ բեմադրիչ
Նարինե Գրիգորյան «Լյու-Բոֆ» Համազգային թատրոն
Լավագույն երիտասարդական ներկայացում
«Թմկաբերդի առումը» /ըստ Հովհաննես Թումանյանի/ բեմ.` Զառա Անտոնյան, Երևանի
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Թատրոնի և Կինոյի Պետական Ինստիտուտ, դերասանական 2-րդ կուրս (Ռ. Բաբայանի
արվեստանոց)
Լավագույն սցենոգրաֆիա
Անդրանիկ Հարությունյան, (Երևանի Թատրոնի և Կինոյի Պետական Ինստիտուտ,
կինոարվեստ մասնագիտության բակալավր) «Սիրելի Պամելա» Հ. Մալյանի անվ.
կինոդերասանի թատրոն
Երաժշտության լավագույն հեղինակ
Արթուր Մանուկյան «12-րդ գիշեր կամ… Սիրուց եմ մեռնում» Հ. Ղափլանյանի անվ.
դրամ. թատրոն
Երկրորդ պլանի լավագույն կին դերակատար
Լոլիտա Բուկիա «…Ինչպես Աստվածները» /Ալևտինա/Կ. Ս. Ստանիսլավսկու անվ.
ռուսական դրամ. թատրոն
Երկրորդ պլանի լավագույն տղամարդ դերակատար
Հայկ Թորոսյան «Աշնանային իրիկնամուտ» /Գրիգոր/Վանաձորի Հ. Աբելյանի անվ.
դրամ. թատրոն
Լավագույն կին դերակատար
Ռուզան Գասպարյան «Չորս պատճառ ամուսնության համար» /Քրիստինա Միլմանի/Հ.
Պարոնյանի անվ. երաժշտական կոմ. թատրոն
Լուիզա Ներսիսյան «Ամնեզիա» /Լիզա/Կամերային թատրոն
Լավագույն տղամարդ դերակատար
Կարեն Քոչարյան «Ինչպե՞ս են մարդ դառնում» /Եգոր Գլումով/ Կ. Ս. Ստանիսլավսկու
անվ. ռուսական դրամ. թատրոն
Վիգեն Ստեփանյան /«Լիր»/Լիր/ Հայ-վրացական նախագիծ
Լավագույն ռեժիսուրա
Գրիգոր Խաչատրյան «12-րդ գիշեր կամ… Սիրուց եմ մեռնում» Հ. Ղափլանյանի անվ.
դրամատիկական թատրոն
Լավագույն ներկայացում
«Սիրելի Պամելա» /Ջոն Պատրիկ/ բեմ.` Նարինե Մալյան Հ. Մալյանի անվ.
կինոդերասանի թատրոն
Մրցանակաբաշխության ընթացքում «Լավագույն պիես» անվակարգում հաղթողի
անունը հայտարարող դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը պարզեց, որ ծրարը դատարկ է:
èÇï³ ÊßïáÛ³Ý
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Թատրոնի մի
Մար

		
Մենք ապրում ենք մի դարում, որ
բոլոր համաշխարհային օրենքները այսպես
թե այնպես կիրառվում են, կա մի այդպիսի
օրենք` բացասման բացասման օրենքը, որ եթե
ամեն ինչ գնում է լավը, վաղ թե ուշ պետք է սկսվի
վատը, եթե գնում է վատը, վաղ թե ուշ պետք է սկսվի
լավը: Հիմա ես չեմ կարծում, որ թատրոնի ամենալավ
Ռ. Քոթանջյան
շրջանն է: Մեր այսօրվա սանիկները, որոնք նվիրել են
իրենց կյանքը թատրոնին, այն իմաստը, այն նպատակը հանուն որի արժե
այս ապուշ կյանքը ապրել, հենց նրանք իրենց մեջ պետք է պահեն այդ
նպատակասլացությունը, ուղղվածությունը և կարողանան հավատարիմ
մնալ այդ միտումին:

Շնորհավորում եմ թատրոնի օրվա
կապակցությամբ, և հուսով եմ, որ թատրոնը կրկին
կհիշեցնի իր մասին, նա կհիշեցնի այն առումով, որ
ոչ թե պետք է լինի այլ կա:
Ք. Պողոսյան

Հատկապես բուհական թերթի համար շատ կարևոր է այս տոնը,
ուսանողների համար իրենց գիտակցության մեջ արդեն իսկ ուսանողական
տարիներից պետք է արմատավորվի այս երևույթի կարևորությունը, և, փառք
Աստծո, որ միջազգային ինստիտուտը սահմանեց Յունեսկոյի հետ այս օրը:
Գոնե տարին մեկ այդ հաշվետվությունը լինի (դա ավելի շատ
հաշվետվություն է, քան տոն). այսինքն մեկ տարում ինչ ենք արել
և ինչ ենք կարողացել ստեղծել: Շատ կարևոր է, որ ուսանողները
իրենք էլ կարողանան պահպանել այս ավանդույթը: Թատրոնի
միջազգային տոնը դառնա իրենց համար տարվա սկիզբը և
ավարտը և փորձեն շատ ավելի շատ ուսումնասիրել արվեստի
տեսակը, որը թատրոն է կոչվում:
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Ժ. Դադասյան

ջազգային օր

տի 27

Շնորհավորանքները միշտ
բարեմաղթանքներ են: Ես ուզում եմ,
որ այդ շնորհավորանքը, առավել ևս,
որ տպագրվելու է թատերական կրթական
համակարգում, որպեսզի ուղղված լինի առաջին
հերթին ուսանողներին, որոնք կապել են իրենց
կյանքը թատրոնի հետ: Թատրոնը հավատարմություն
Ռ. Բաբայան
է պահանջում, թույլ չի տալիս, որ իրեն խաբեն, և ինքը չի
խաբում, շատ հավատարիմ սիրեկան կամ սիրուհի է, շատ պահանջկոտ
և լիակատար Ձեզ նվիրվող, բայց նման վերաբերմունք պահանջում է և
իր հանդեպ: Եթե այս սիրո պայմաններին համաձանում ենք, երջանիկ
ապագա ենք ունենում, եթե դա ընդունում ենք որպես ձևականություն և
փորձում ենք խաբել, չի ստացվում կյանքը: Ես ցանկանում եմ, որպեսզի
երջանիկ ապագա ունենանք:

Ես ուզում եմ շնորհավորել մեր
մասնագիտական տոնը և ցանկանալ
նախևառաջ մասնագիտական ավյուն,
բուռն ստեղծագործական պահեր և մեծ
աշխատասիրություն արվեստում: Իհարկե,
մենք գիտենք, որ ոգեշնչվածությունը
շատ լավ է, բայց նաև մասնագիտական
Ն. Ասլանյան
պրոֆեսիոնալ պատրաստվածությունը
ունի շատ մեծ նշանակություն: Երիտասարդներին`ապագա
ստեղծագործողներին, կցանկանամ էլ ավելի ուշադիր վերաբերվեն
իրենց մասնագիտությանը և չզլանան, որովհետև սա ամենակարևոր
նախադրյալն է հետագայում մասնագետ դառնալու համար:

Վերջին տարիներին երիտասարդության մեջ նկատում
եմ աճ, այնքան հետաքրքիր են այսօրվա երիտասարդները,
որ կարելի է ասել չեն հիասթափեցնում, ուրախացնում են,
գոհացնում են: Մաղթում եմ նրանց հաջողություն իրենց
ուսման մեջ: Շնորհավորում եմ բոլորիս թատրոնի տոնի
կապակցությամբ:
Յ. Կոստանյան
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