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Երիցս շնորհակալ եմ քեզ՝ «Կինոաշխարհ», որ կաս ու քեզ թերթելու,
ընթերցելու հաճույքից չես զրկում ինձ, դեռ մի բան էլ ավելին՝ քո էջերում
տեղ ես պահում խոսքիս համար։
Նախ շնորհակալ եմ, որ իմ պես հասարակ մի կինոսերի կամ
ինքնահռչակ կինոգիտակի համար դարձար արտահայտվելու
երբեք չգրաքննվող քննադատական խոսքի հարթակ։ Աշխարհն
առանց կինոյի այլևս անպատկերացնելի է, բայց և այնպես
«Կինոաշխարհ»-ի գոյությունը Հայաստանում անտեսված հրաշքի
է նման, ու ամեն անգամ, երբ լսում ես՝ «իբր կինո կա, որ մի հատ էլ
կինոյի մասին թերթ լինի», միակ զորավոր հակափաստարկդ մնում
է ժողովրդական խոսքը՝ «բանն ասելով կլինի»։ Հասկանում ես, որ
եղածը քննելով, քննադատելով, չեղածի մասին երազելով, տարիներով
համառորեն կինոյի շուրջ լուրջ խոսակցությունը բամբասանքից կամ
մասնագիտական նեղ, երբեմն ոխերիմ ընկերական շրջապատի
զրույցներից անդին ծավալվելու բացառիկ հնարավորություն ես ունեցել
հենց այս ինքնատիպ թերթի շնորհիվ։
Նաև շնորհակալ եմ, որ ժամանակին հնարավորություն ընձեռեցիր
թղթին հանձնելու ու հանրայնացնելու ընկերոջս՝ կինոգետ Րաֆֆի
Մովսիսյանի հետ մեր անվերջանալի բանավեճերը, որ կարող էին
ծավալվել հերթական հայկական ֆիլմի առաջնախաղից հետո
մինչև լուսաբաց։ Թեպետ մեր վարած «Թեր և Դեմ» խորագիրը
կարճ կյանք ունեցավ, բայց մեղավորը մենք չէինք, այլ հայոց արդի
ֆիլմերը, որ հաճախ ստիպում էին ձևաչափը խախտել ու «դրական»
գրախոսության համար գրեթե տեղ չէին թողնում, մինչդեռ «դեմ» գրողի
համար ոգեշնչման անսպառ աղբյուր էին դառնում։
Եվ ի վերջո, շնորհակալ եմ իբրև հավատարիմ ընթերցող, որ 2012ից առայսօր ոչ մի տպագիր համար, ինչպես նաև էլեկտրոնային
տարբերակով թողարկված ոչ մի նյութ բաց չի թողել, ու
«Կինոաշխարհ»-ի հետ իր մտերմության շնորհիվ միշտ եղել է
տեղեկացված, իսկ որ ամենակարևորն է՝ երբեք հույսը չի կտրել, որ
մեր կինոն դեռ աշխարհին ասելիք ունի. այսօր՝ խոսքով, վաղը՝ գործով,
որովհետև «բանն ասելով կլինի»։
Շարունակիր ասել-խոսել, երբեք չլռես...
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Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և
արվեստի թանգարանում Ֆրունզե Դովլաթյանի
արխիվային նյութերին ծանոթանալիս
հանդիպեցինք հետաքրքիր գրությունների,
ելույթների և նյութերի, որոնք ոչ միայն արժեքավոր
են, այլև հետաքրքիր դրվագներ են ներկայացնում
Վարպետի կյանքի որոշակի շրջանից։ Ուստի,
Ֆրունզե Դովլաթյանի ծննդյան օրվա (մայիսի
27, 1927 թ.) առիթով որոշեցինք դրանք հերթով
հրապարակել «Կինոշախարհե կայքում։
Արխիվային այս փաստաթուղթը Դովլաթյանի
1972 թ. աշնանը, Արվեստի աշխատողների տանը
(նախկին Պրոսպեկտ-Մոսկով յան հատվածում)
հանդիպման ժամանակ ունեցած ելույթի
սղագրությունն է։ Հանդիպմանը ներկա են եղել
ԽՍՀՄ կինեմատոգրաֆիստների միության
քարտուղար Մարկ Դոնսկոյը (ելույթում չի
հիշատակվում, բայց որոշ կինոգործիչներ նույնիսկ
հիշում են, որ այդ հանդիպմանը ներկա է եղել
նաև Գ.Չուխրայը), ռուս գրողներ և արվեստի այլ
գործիչներ։
Դովլաթյանն իր ապրած ժամանակաշրջանի
համար չափազանց համարձակ ելույթում՝
առանց թաքցնելու իր վրդովմունքն ու ցասումն է
արտահայտում սովետական մամլիչով անցած
ռեժիսորների, նրանց մկրատված ու բզկտված
ֆիլմերի տխուր ճակատագրերի մասին։ Ցավոք,
դրանց թվում էր նաև հենց իր՝ Դովլաթյանի
«Երևանյան օրերի խրոնիկաե (1972) ֆիլմը։
Սովետական գրաքննությունը ֆիլմից կրճատել
էր հերոսի երազներն ու ցնորքները, ինչին
փոխաբերական, իմաստային բազմաշերտության
պատճառով միշտ մեծ զգուշավորությամբ է
վերաբերվել խորհրդային գրաքննությունը: Նրա
արխիվային նյութերին ծանոթանալիս արդեն
կարելի է պատկերացնել, թե տառապանքի
ինչ ուղի է անցել Դովլաթյանն այս ֆիլմը
նկարահանելիս:

Ընկ. Ֆ. Դովլաթյան.
Թանկագին Մարկ Սեմյոնովիչ: Ես դիմում եմ ձեզ, քանի որ դուք
մեր խորհրդային կինեմատոգրաֆիայի հետ միաժամանակ
երիտասարդ արվեստագետից աճել-հասել եք մինչև հոյակապ
հասուն վարպետի, և ինչու եմ ես ձեզ դիմում, որովհետև
դուք տեսել եք շատ ավելի հետաքրքրական, հակասական
բան մեր ստեղծագործության գնահատականում, քան մենք,
որովհետև մենք դեռ մեզ համարում ենք երիտասարդ: Բայց
ես ուզում եմ ասել, որ մենք դուրս ենք եկել այդ տարիքից, որ
պառավեցինք, և այն, ինչ մենք անում ենք, մենք անում ենք
պատասխանատվության զգացումով, ինչ-որ նշանակալի
բան անելու գիտակցությամբ ու ցանկությամբ, չամաչելով և
չվախենալով այդ բառից:
Մեկ այլ բան, դուք այստեղ ասացիք շատ տխուր մի փաստ,
ճիշտ է՝ այն հնչեց փոքր-ինչ ծիծաղելի, բայց ինձ համար միշտ,
երբ խոսում են այդ մասին, իմ սիրտը մի տեսակ սեղմվում է,
ուզում է ճչալ: Դուք ասացիք կինեմատոգրաֆիստների մասին,
հատկապես այնպիսի մեծ մարդկանց մասին, ինչպիսին են
Էյզենշտեյնը, Պուդովկինը, Դովժենկոն:

Դուք դա հիշում եք, Էյզենշտեյնը, երբ 1946 թվականին Կինոյի տանը ստացավ Ստալինյան մրցանակ, այդ
ժամանակ նրան կատակով ասացին, որ երկրորդ մասը տարել են Կրեմլ, նա վայր ընկավ ինֆարկտից և տարան
նրան հիվանդանոց, և նա մահացավ, երիտասարդ էր Էյզենշտեյնն այդ ժամանակ: Երկրորդը՝ Դովժենկոն, լռում
էր 15 տարի և այն բանից հետո, երբ նրան հնարավորություն տվեցին նկարելու այն, ինչ ուզում է, նա մեռավ,
նույնպես համեմատաբար երիտասարդ: Սավչենկոն՝ 47 տարեկան էր, այն բանից հետո, երբ նրան քննարկեցին
Քաղկոմում, նա դուրս եկավ, նստեց մեքենան և՝ ինֆարկտ, և նա մեռավ:

Մեղավորը հավանաբար դուք եք և ձեր սերունդը, որ ձայն
չբարձրացրիք և մենք, որպես ձեր ծառայությունների ազնիվ,
հրաշալի գնահատող և այլն, և այլն, մենք նույնպես հիմա
ընդունում ենք ձեր ժառանգությունը և մենք նույնպես լռում ենք,
և մենք նույնպես ոչինչ չենք ասում այն այլանդակ երևույթների
մասին, որ կան մեր իրականության մեջ գեղարվեստական
ստեղծագործության գնահատման հարցում: Դա կա, այն
շարունակվում է և շարունակվում է այն պատճառով, որ մենք մինչ
օրս պարզում ենք մեր հարաբերությունները մարդկանց հետ,
որոնք գնահատում են մեր ստեղծագործությունը:

Ես վստահեցնում եմ ձեզ, Մարկ Սեմյոնովիչ, որ եթե մեր
ցանկացած արվեստագետի, ոչ պատահական մարդու կինոյում,
ժամանակ տային արտահայտելու իր ցանկությունը, խելքը,
մտքերը, գեղարվեստական ստեղծագործությունը, որպես
կինեմատոգրաֆիստի, այդ ժամանակ, վստահեցնում եմ
ձեզ, այն առաջադեմ մտքերը, այն ճիշտ բաները, որ ասում
են արտասահմանյան մեծ կինոռեժիսորները, մենք կասեինք
շատ ավելի վաղ, իսկ մեզ չէին մեղադրի էպիգոնության մեջ,
վստահեցնում եմ ձեզ: Սակայն, ցավոք, ստացվում է այնպես, որ
մենք մտածում ենք, անում սքանչելի բաներ, մտքեր, ցանկություն՝
անելու ինչ-որ մեծ, խոշոր, նշանակալի բան, բայց իրականացումը
ձգվում է շատ ու շատ երկար:
Ես բերեմ մեր պրակտիկայից մի հետաքրքիր օրինակ Պերճ
Զեյթունցյանի հետ մեր համատեղ աշխատանքից. երբ մենք
սկսեցինք սցենար գրել, չգիտես ինչպես միասնական միտք
ձևավորվեց, բայց միևնույն ժամանակ մտածում էինք այն
նշանակալի հետաքրքրական էպիզոդների մասին, թե ինչպիսին
պետք է լինի մեր հիմնական միտքը, և չգիտես ինչու առաջ էր
մղվում ֆինալը՝ հերոսի մահը և վերջին, այսպես կոչված վերջին
երազը, ինչպես դուք եք անվանում՝ երազը, ես չեմ անվանում
երազ, երրորդ երազը: Եվ հանկարծ, դա վեց տարի առաջ էր,
մի գեղեցիկ օր ներս է խուժում իմ մի ընկերը, իմ բարեկամը,
օպերատոր Ալբերտ Յավուրյանը և ասում՝ գիտե՞ս որ վատ բան
է պատահել: Ես ասում եմ՝ ի՞նչ է պատահել: Ասում է՝ ֆինալը
հարկավոր է փոխել: Ասում եմ՝ ինչո՞ւ: Ասում է՝ դու գիտե՞ս,
պարզվում է ճիշտ այդպիսի մահ է արդեն արել Անտոնիոնին:
Երդվում եմ ձեզ, քիչ մնաց ինֆարկտ ստանայի: Եվ վազքով
գնացի գտա «Լիտերատուրնայա գազետան» («Գրական թերթ»),
որտեղ մեր թղթակիցը հանդիպել է Անտոնիոնիի հետ, և գտա
այդ տեղը: Փառք Աստծո: Գտա, պարզվում է՝ գրված է, որ նա
հանդիպել է Անտոնիոնիի հետ և պատմել. երբ գնում էի ՍանՖրանցիսկո, ճանապարհին տեսնեմ կանգնած է բաց «Լիմուզին»
մեքենան և ինչ-որ երիտասարդ մարդիկ են կանգնած հրացանով:
Եվ հանկարծ նրանցից մեկը նշան է բռնում ինձ և ուղեկցում:
Ես նայեցի այդ հրացանին և մտածում եմ, որ հիմա ինչ-որ
սարսափելի բան
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Ո՞վ է ղեկավարում մեզ, ո՞վ է գնահատում:

02

կկատարվի, նա կսպանի ինձ:
Ահա այս դրվագն է նա պատմել և Անտոնիոնիին ասել է, որ՝ դա
ինձ շատ է դուր գալիս, ես կմտցնեմ նկարի մեջ:
Հետո հանկարծ մեկ ուրիշն ասաց, որ մյուս ֆինալն է նման
Անտոնիոնիին, այդ պայթյունները: Ի՞նչ պայթյուններ: Լսեք, դա
վեց տարի առաջ էր: Եվ գիտեք, ասում է, Անտոնիոնին արդեն
արել է: Եվ անշուշտ, հետո մեզ անվանում են էպիգոններ:

Այժմ երազների մասին: Գիտեք, որ երազները չեն
հորինվել ոչ Ֆելինիի, ոչ Անտոնիոնիի կողմից, չեն
հորինվել Բեդնու կողմից, և այլն, և այլն: Եթե կուզեք,
երազներ արել են, ես հիշում եմ այնպիսի մեծ
վարպետների կինոնկարներում, ինչպիսին Բյունուելն
է, և այլն, և այլն, այնքան շատ են: Երազները՝
դրանք նորություններ են և գտնվում են մարդկանց
ձեռքերում, որոնք իրավունք ունեն դա անելու: Ինչ
վերաբերում է ինքնին այդ երազներին, որոնք դուք
եք անվանում երազներ, ես դրանք չեմ անվանում
երազներ, ես դրանք անվանում եմ անալիզվերլուծություն:
Մի անգամ ինձ հետ երջանիկ բան պատահեց, ես 2-3 զրույց
ունեցա մեծ Դովժենկոյի հետ: Նա մի անգամ ասաց՝ գիտես, որ
երբ ինձ անհրաժեշտ է ինչ-որ բան ապացուցել, վաղն ապացուցել
իմ ճշմարտացիությունը և ապացուցել, որ ես իրավացի եմ,
սցենարի տեսական առարկությունները հարկավոր է հաստատել
և այլն, ես տուն եմ գնում և ամբողջ ժամանակ իմ առջև գնումգալիս են իմ ընդդիմախոսները: Ես նրանց հետ կռվում եմ, դա
շարունակվում է ամբողջ գիշեր, առավոտյան վեր եմ կենում
հոգնած, առավոտյան վեր եմ կենում՝ բոլոր այդ կերպարները
վիճում են և ես ուզում եմ նրանց ապացուցել և չգիտես ինչու
նրանք միշտ հայտնվում են այլ երանգներով և այլ գույներով, քան
կյանքում են:
Ես զարմանում եմ, որ մենք այդպես հարձակվում ենք այդ
երազների վրա և ասում՝ չի կարելի այդպես անել: Մեկ այլ բան,
ես հասկանում եմ, ինչ է հաջողվել ինձ կամ չի հաջողվել ինձ, այս
գնահատականը զուտ ճաշակի հարց է, որտեղ է հասկանալի,
որտեղ է անհասկանալի և այլն, և այլն:
Բայց այստեղ այլ բան է ի հայտ գալիս, ամենագլխավորը, որ ես
ուզում եմ ասել, դուք հասկանում եք, Կինեմատոգրաֆիստների
միությունը հանապազօրյա պահանջմունք չէ, դա կենսական
փաստ է, քանի որ գոյություն ունի կինոարվեստ:
Ես շատ լավ եմ հիշում, դուք նույնպես լավ հիշում եք,
երբ մեծ սպառնալիք էր կախվել, որ փակում են մեր
Կինեմատոգրաֆիստների միությունը: Ես չեմ մոռանա այդ օրը,
երբ դա հայտարարվեց, այդ ժամանակ Խրուշչովն էր: Չուխրայը
վեր կացավ և չկարողացավ բացատրել ինչու չի կարելի փակել:
Նա միայն ասաց՝ թանկագին Նիկիտա Սերգեևիչ, ես չեմ կարող
ասել ինչու, բայց Միությունը հարկավոր է, շատ է հարկավոր:
Դուք հասկանում եք, նա հարյուր անգամ կրկնեց այդ բառը:
Այդ ժամանակ նա ասաց՝ լավ, եթե հարկավոր է, թող լինի այդ
Միությունը:
Ես հասկանում եմ բանն ինչ է, քանի որ Միությունը գոյություն
ունի ոչ թե նրա համար, որ երբեմն, ահա այսպես հավաքվենք,
նայենք մեկս մյուսին, երբեմն լավ բառեր ասենք մեկս մյուսին,
գնահատենք մեկս մյուսին, այլ Միությունը գոյություն ունի
հավանաբար նրա համար, որ գործնական աշխատանք արվի,
այսինքն, եթե վերցնենք միութենական Միությունը, հավանաբար
նրա խնդիրը ավելի ընդգրկուն է, հետաքրքրական, քանի որ
նա զբաղվում է միութենական գործերով, իսկ մեր Միությունը,
որտեղ կա մեկ կինոստուդիա, ինչպիսին «Հայֆիլմն» է, դա է
նրա պրակտիկ ճշգրիտ ուղղվածությունը, նրա աշխատանքը
պետք է լինի հենց այդ օբյեկտը: Իսկ մեզ մոտ չգիտես ինչու, ես
չգիտեմ Միության ղեկավարության մեղքով թե մեր ստուդիայի
ղեկավարության մեղքով, մի տեսակ այնպես է ստացվել, որ
այդպիսի գործնական հարցերում Միությունը մնում է ինքն
իր հետ, ստուդիան մնում է ինքն իր հետ: Քանի որ հարց
առաջացավ, ինչպես անել «Երևանյան օրերի խրոնիկա»
կինոնկարը:
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Չէ որ Միությունը կազմակերպում է, ահա
խնդրեմ, Միությունը այսօր կազմակերպել է
ստեղծագործական մտավորականությանը և մենք
ձեր դատաստանի առջև ենք: Չէ որ երբ բավականին
լուրջ հարց է արծարծվում և արվեստագետի
մեղադրանքը սատանան գիտի թե ինչ բառերով
է հանդերձված, վեց ամիս է ասում են, որ ֆիլմը
նկարված է ոչ խորհրդային արվեստագետի
դիրքերից, այդ ֆիլմը գաղափարապես արատավոր
է, այդ ֆիլմը ես չգիտեմ ինչ է, ըստ որում դա
ասում են մարդիկ, որոնք ղեկավարում են մեր
գաղափարախոսական աշխատանքը, ես չեմ
քաշվում նրանց ազգանունները նշել, ես խնդրում
եմ ձեզ, եթե կան մարդիկ, կամ սղագրողը և այլն,
խնդրում եմ ձեզ ճշգրիտ փոխանցել, Կենտկոմի
մշակույթի սեկտորը, որ ղեկավարում են Պողոսյանը
և Շաթիրյանը, կարծում եմ, լրիվ տապալել են:
Վեց ամիս ինձ տանջեցին, ընկ. Պողոսյանը ասում է,
հայտարարեց՝ ահա այդպիսի հերոսից հետո, որ քո մոտ է,
ես այլևս բարի գործ չեմ անելու: Ես ասում եմ՝ ինչո՞ւ: Ասում
է՝ եթե վաղը ես պետք է մեռնեմ բարի գործերից հետո, այդ
դեպքում բարի գործ չեմ անելու: Ինչո՞ւ: Դուք հասկանո՞ւմ եք ինչ
մեղադրանք է: Երկրորդը՝ ընկ. Շաթիրյանը ասում է ինձ, որ
այն բանից հետո, երբ արդեն սցենարը կարդացել էր նա, մինչև
նկարահանումը, դրանից հետո, ես չգիտեմ և այլն, և սկսում է
երկար ու ձիգ վերլուծություններ անել, զուտ դրամատուրգիական,
սա այնպես չէ, նա այնպես չէ: Եվ հետո ասում է՝ սա
գաղափարապես արատավոր ֆիլմ է: Դուք հասկանո՞ւմ եք:

Նաև ձեզ կասեմ, այն բանից հետո, երբ նրանք
գալիս են և նայում, Կենտկոմը Քարտուղարության
ողջ կազմով, բոլոր բաժինները և այլն, և մտնում իմ
լաբորատորիան, այսինքն նյութը քննարկում, գրողը
տանը նստած գրում է, նրա մոտ է նյութը, գալիս է
ամբողջ կազմը և ասում՝ ցույց տուր քո սևագիրը:
Արվեստագետները անում են իրենց էսքիզները:
Չլսված բան:
Ընկերներ, և դրանից հետո ես պետք է
կազմակերպեմ նյութը, այնպես անեմ, որ չլինի
ռեբուսայնություն և չլինի անորոշություն: Մի՞թե
կարելի է այդպես:
Ես ևս շատ բանից գոհ չեմ կինոնկարում, ինչո՞ւ: Դե որովհետև
կադրերի շարքը, որ բացատրում է շատ բան, այնտեղից պոկվածհանված է: Դուք ասում եք երազները, դրանք երազներ չեն, դա
տվյալ հերոսի վերլուծայնությունն է, որը երբեմն մնում է ինքն իր
հետ և վերլուծում է:
Ես անելու եմ այն, ինչ ես մտածում եմ, գուցե առանց ծրագրի,
բայց ես միշտ կլինեմ մարդկանց հետ, միշտ կլինեմ ակտիվ
կյանքում: Եթե այդ ակտիվությունը երբեմն լինի գիտակցաբար,
անել ոչ այն, ինչ ես ուզում եմ, այնուամենայնիվ ես կլինեմ
ակտիվ: Ահա թե ինչ է նշանակում առաջին երազը: Ահա ես
այդպես եմ մտածել. այդպես էլ նկարվել է, այդպես էլ բացատրվել
է այնտեղ, այնտեղ անգամ այդ թղթերը, երբ ասում է, ահա
հիմա վիրահատում ենք, բառային բացատրություն, պլաստիկ
բացատրություն, եղել է և այդ հերոսի վերլուծում: Ամեն ինչ եղել
է: Միայն թերևս նշանները մնացին: Դրա համար այդ մարդիկ,
հավանաբար, իրավունք ունեն այդպես վերաբերվելու երազներին,
բավականին թերահավատորեն, բարձր արվեստի տեսակետից:
Սակայն ես այդ վերլուծությունն արել եմ և համարում եմ, որ ճիշտ
եմ արել, որովհետև առանց այդ վերլուծության ֆիլմը կդառնար
մերկանտիլ և անհարկավոր որևէ մեկին, վստահեցնում եմ ձեզ:
Եվ հետո, ես այդպես եմ մտածում, ես ուզում եմ ընթերցել իմ
փոքրիկ գրառումը:
Ես ուրախ էի, ազնիվ խոսք, որ իմ բարեկամ Ռուստամը
(Իբրահիմբեկովը Ադրբեջանից) ասաց այն իրավունքի մասին, որ
մենք ձեռք ենք բերել, այդ իրավունքը, որպեսզի խոսենք բարձր,
խոսենք համամարդկային լեզվով:

Թույլ տվեք կարդալ, շատ փոքրիկ գրառում է:
«Երևանյան օրերի խրոնիկայում» իմ ցանկությունն է եղել ցույց տալ
որակական այն փոփոխությունները, մտավոր, հոգևոր, որ կատարվել
են ժամանակակից մարդու մեջ, կրկնում եմ՝ խոսքը որակական
փոփոխությունների մասին է, որոնք տվյալ ֆիլմում անհատականացվում
են մարդկանց կերպարներում, որոնք ներկայացնում են հայ
ժողովուրդը: Նրանց միջոցով ես փորձում եմ ցույց տալ, որ ազգի
բարոյական առաջադիմությունը, որ տեղի է ունեցել իր կենսագրության
կազմավորման գործընթացում, պատմական զարգացումը վերելքի
և ծաղկման գործընթացում Մեծ Հոկտեմբերից հետո: Դա այդպես է,
դա գոյություն ունի: Հոգեբանորեն և պետականորեն ամուր այսօրվա
մարդը ընդլայնում է իր խորհրդածությունների շրջանը, ավելի ու
ավելի ընդհանրացնում, վերլուծում երևույթները համամարդկային
մասշտաբներով և փորձում գտնել ակտիվ լուծում, ակտիվ
իմաստավորում, դե հենց ակտիվ լուծում, ակտիվ գործողություն
ակտիվ հերոսի կերպարներում: Այդ ակտիվ հերոսը մեր կինոպատումի
կերպարներում ապրում և գործում է հանուն մարդկանց ինչ-որ մի
հուսահատ պոռթկմամբ և առանց հաշվետվականության, նա ձեռք
է բերել իր եզրահանգումը, ցանկությունը, բողոքը, ուրախությունը
իմաստավորելու իրավունք, արտահայտված ֆիլմերում երազի տեսքով,
ինչպես մենք ասում ենք: Այդ ամենի ետևում թաքնված է այսօրվա
մարդու մեծ հումանիզմը և պատասխանատվությունը կյանքի հանդեպ,
ազգի հանդեպ: Մարդկանց հետ մերձեցման այդ ճանապարհին նա,
բնականաբար, ինչ-որ բան կորցնում է, ինչ-որ բան ձեռք բերում,
տառապում է, ուրախանում, տխրում և մեռնում:

Եթե դա արատավոր է, ինչպես ասում են Կենտկոմի մշակույթի
բաժնի ղեկավարները, եթե դա արատավոր է, ապա ինչն է մնում մեծ
և մարդասիրական, ես չգիտեմ, որովհետև իրենց չափանիշներով,
տիրացուական մտածողությամբ մեր մշակույթի ղեկավարները
Կենտկոմում խոսում են այն մասին, որ, ինչպես մեծ Դովժենկոն է մի
ժամանակ շատ լավ բնութագրել այդպիսի մարդկանց՝ հինգերորդ
դասարանցու կրթությամբ, մանկահասակ երեխայի խելքով: Ահա թե
ով է ղեկավարում մեր մշակույթը: Ես կարծում եմ, որ նկարիչների
համագումարում, գրողների համագումարում ճիշտ էր դրվել
մշակույթի բաժնի ղեկավարներ ընկ. ընկ. Շաթիրյանի և Պողոսյանի
հարցը, որ նրանք իրավունք չունեն մեր ղեկավարները լինելու
նման մտածողությամբ, նման տիրացուական մտածողությամբ: Մեր
աշխատանքի, մեր ծանր աշխատանքի գնահատականը արժանի
է ավելի ջերմ, ավելի մարդկային մոտեցման, քան այժմ կա մեր
հանրապետությունում, ես դրանում համոզված եմ:
Անչափ շատ խոսվեց այստեղ ֆիլմի մասին, այն մասին, որ ֆիլմի
կազմակերպվածությունը և կառուցվածքը ինչ-որ տեղ կատարյալ չէ,
նույնիսկ մեր թանկագին Մարկ Սեմյոնովիչը անվանեց ֆիլինյատա: Ճիշտ
եմ ասում, այդպես չէ՞… (Աղմուկ դահլիճում)

Ընկ. Դոնսկոյ.
Ես պարզապես ասացի, որ եթե այստեղ իր համար վատ լինի, ես նրան
հրավիրում եմ ինձ մոտ իմ հայկական խումբը: (Ծիծաղ դահլիճում)

Ընկ. Ֆ. Դովլաթյան.Շնորհակալ եմ ձեզ:

Հետո, ես մտածում եմ, որ հետագայում մեր կինեմատոգրաֆիան
մոտեցել է այնպիսի հարցերի, այնպիսի վերլուծությունների, հարցը
արդիական է, կարևոր, շատ մեծ, որ մեզ հարկավոր է, անկեղծ ասած,
պետք չէ օգնել մեզ և մի խանգարեք մեզ, ի սեր աստծո, թույլ տվեք
մեզ մարդավարի աշխատել: Մենք խորհրդային, շատ խորհրդային,
նույնիսկ շատ խորհրդային ենք: Մենք ծնվել ենք այս հասարակարգում,
մենք պաշտպանել ենք այս հասարակարգը, մենք մարդիկ ենք, որոնք
միշտ սիրել, միշտ տառապել, միշտ շատ սիրել են այս երկիրը: Այդ
պատճառով մենք շատ հպարտանում ենք, այդ պատճառով մենք շատ
ցավում ենք՝ թերությունների համար, չլուծված հարցերի համար: Մենք
ուզում ենք զբաղվել այդ հարցերով, մենք ուզում ենք զբաղվել երկրի
պրոբլեմատիկայով, իսկ հիմա, նման վերաբերմունքից հետո, ես եղել
եմ մի տեղ Կենտկոմում և հիմա ես ձեզ կասեմ, որ իմ մեջ կորել է
ժամանակակից ֆիլմեր անելու ցանկությունը, իմ ցանկությունը կորել է:
Ես հիշում եմ, չեմ մոռանա, այն ժամանակ նախարարը ընկ. Ֆուրցևան
էր, շատ հետաքրքիր նիստ էր Մոսկվայում, ես այն ժամանակ աշխատում
էի Մոսկվայում: Պլենումում գյուղատնտեսական կինեմատոգրաֆիայի
հարցն էր: Մենք գիտենք՝ այդ ժամանակ կային շատ հետաքրքրաշարժ
կինոնկարներ կոլտնտեսային թեմայով, գյուղի մասին և այլն: Եվ
հանկարծ ոչ այս, ոչ այն, չափից շատ ռեժիսորներ, որոնք աշխատում
էին այդ բնագավառում, թողեցին այդ թեման և սկսեցին նկարել
դասականներին՝ «Հարություն» և այլն:

Ահա Խրաբրովիցկին չի թողնի, որ սուտ ասեմ:
Խրաբրովիցկին ասաց, որ սկսվում է վտանգավոր
բան, որ անհետացել է ցանկությունը: Ընկ. Ֆուրցևան
ասաց, ինչ եք ասում, մեր ժողովուրդը և այլն, և այլն:
Այդ ժամանակ տղերքն ասացին՝ կանչեք մեզ, եթե
այստեղ ժամանակ չկա, հավաքեք առանձնասենյակում
և եկեք անկեղծ խոսենք, ինչո՞ւ մենք չենք ուզում այլևս
ժամանակակից ֆիլմեր անել: Դե որովհետև մենք էլ
մարդ ենք, մենք էլ ունենք ընտանիք, չէ որ մենք ուզում
ենք ապրել, մենք ուզում ենք դեռ աշխատել, նկարել
ֆիլմեր: Իսկ նման իրավիճակում, կասկածի տակ դնել
ցանկացած կադր և ցանկացած կադրը, ասում են,
ինչ է դա նշանակում, ինչու շունը, ինչու, ես չգիտեմ,
սա, ինչու այն: Դե գիտեք, պետք է երկաթե նյարդեր
ունենաս, պողպատե սիրտ, որպեսզի դիմանաս գոնե մեկ
կինոնկարի: Դա շատ դժվար է:
Ընկերներ, ես կարող էի շատ բան ասել: Այստեղ շատ բան ասվեց մեր
կինեմատոգրաֆիայի հասցեին, մեր արվեստի հասցեին, մեծ շնորհակալ
գործի հասցեին, որով մենք զբաղվում ենք: Ես իմ անունից, և կարծում եմ,
որ իմ ընկերները ևս կհամաձայնեն, մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում
նրանց, ովքեր այստեղ ելույթ ունեցան, հատկապես մեր հյուրերին
հանրապետությունից և Մոսկվայից, որ անգամ ամենահակադիր
կարծիքները, որոնք այնքան էլ մեր սրտով չէին, միևնույն է, այս
հանդիպումը, մեր այս զրույցը շատ հետաքրքիր էր:

Շնորհակալություն: (Ծափահարություններ)

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ù³ÙÉÇã

Ահա թե ինչ եմ ցանկացել ասել իմ ֆիլմում:
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²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ÛÝù³Ý »Ù ÏáßÇÏÇ Ï³ñÇù ½·³ó»É, ³ÛÝù³Ý »Ù ó³ÝÏ³ó»É
ÏáßÇÏ áõÝ»Ý³É, áñ ÑÇÙ³, »ñµ Ë³ÝáõÃ »Ù ÙïÝáõÙ, ÙÇ³Ý·³ÙÇó 20 ½áõÛ· »Ù
·ÝáõÙ: ä³Ñ³ñ³ÝÇë Ù»ç ÙÇ 100 ½áõÛ· áõÝ»Ù:

Ê³Õ³É ÇÝÓ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñë, »ñµ
ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý ÷áÕ ËÝ³Û»É ³ëïÕ»ñÇ íñ³:

Æ ÑÇß³ï³Ï

¸Åí³ñ ÏÛ³Ýùë áõ Ë³µí³Í ë»ñ»ñë ¿ÇÝ, áñ ÇÝÓ ¹³ñÓñÇÝ ³ÛÝ,
ÇÝã Ï³Ù: ºí ³ÝÑ³Ù»ëïáñ»Ý Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ »Ù ³ë»É` »ë ÇÝÓ
¹áõñ »Ù ·³ÉÇë:

ÆÝÓ »ñµ»ù ãÇ Ñ³çáÕí»É ¹ñ³Ù Í³Ëë»É Ñ³ñáõëïÇ å»ë: ºë ³ñ»É »Ù ÝáõÛÝ µ³ÝÁ, ÇÝã ³ÝáõÙ
»Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ³ßË³ïáõÙ »Ý áÕç ÏÛ³ÝùáõÙ, Ñ³ÝáõÝ ÙÇ ïÝ³ÏÇ, ÷áùñÇÏ å³ñï»½Ç »õ ÙÇ
Ñ³Ù»ñ³ßË ÁÝï³ÝÇùÇ:
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ºë ÏÇëáí ã³÷ Ñ³Û »Ù »õ ÏÇëáí ã³÷ ýñ³ÝëÇ³óÇ: ºë ÝÙ³Ý »Ù Ï³Ãáí
ëáõñ×Ç, »ñµ Ï³ÃÁ ëáõñ×Çó ³é³ÝÓÝ³óÝ»ÉÝ áõÕÕ³ÏÇ ³ÝÑÝ³ñ ¿:

Էմանուել Մակրոն
Հայ և հույն գաղթականների որդին, որը
կրթություն չստացավ, բնազդաբար հասկացավ, որ
Ֆրանսիայում լեզուն պետություն է
պետության ներսում: Դերասանի որդին դարձավ
փարիզցի, սկզբում սկսեց հանդես գալ կինոյում,
դժվարություններով, երբեմն կարճ
երկխոսություններով, սակայն նա երբեք չէր
հավակնում դառնալ դերասան: Այնուհանդերձ, նա
նկարահանվեց վաթսուն ֆիլմերում,
որոնցում շատերը դարձան գլուխգործոցներ:
Բոլոր առաքինություններ նա նախընտրում էր
հավատարմությունը. հավատարիմ էր ծնողներին,
կնոջը, ընտանիքին, բարեկամներին,
ընկերներին, ծանոթներին և անծանոթներին, նա
հավատարիմ էր նաև Հայաստանին:
Յուրաքանչյուրիս սրտում նա կշարունակի իր
ճանապարհը` քայլելով ուղիղ, ձեռքը գրպանում,
ժպիտը դեմքին, և մեզ հետ
միասին նա հպարտորեն կանցնի այս դարը: Այլևս
նա մեզ չի լքի, որովհետև Ֆրանսիայում պոետները
երբեք չեն մահանում:

Æ ÑÇß³ï³Ï

Ðñ»³Ï³Ý ÙÇ ³í³Ý¹áõÛÃ Ï³. »ñµ Ù»ÏÇÝ ß³ï »Ý ëÇñáõÙ, ³ëáõÙ »Ý` ³åñ»ë
Ñ³ñÛáõñ ùë³Ý ï³ñÇ: ²ÛÝù³Ý ß³ï Í»ñ Ññ»áõÑÇÝ»ñ »Ý ÇÝÓ Ù³ÕÃ»É Ñ³ñÛáõñ
ùë³Ý ï³ñí³ ÏÛ³Ýù, áñ »ë Ýñ³Ýó å»ïù ¿ Ñ³×áõÛù å³ï×³é»Ù:

àõ »ë ï»ë³ Ýñ³Ý` åñ»ÙÇ»ñ³ÛÇ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ` Éáõé Ï³Ý·Ý³Í ÇÙ ¹»Ù:
ö³éùÇ Ã»õ»ñÁ ·ñÏáõÙ »Ý ÇÝÓ, ÅáÕáíáõñ¹Ý ÇÝÓ ³éÝáõÙ ¿ Çñ ëñïÇ Ù»ç, ÇëÏ
ÇÙ ëÇñïÁ Ñáõ½ÙáõÝùÇó Ñ³ÉãáõÙ ¿: ²Û¹ »ñ»Ïá »ë Ýí³×»óÇ ö³ñÇ½Á:
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êÇÝ»Ù³ñ¹

ø³ñù³ñáï ³ñ³Ñ»ïÝ»ñ

êÇÝá÷ëÇë
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Շուրջ տասը տարի է, ինչ Առնո Խայաջանյանը ապրում է
Փարիզում։ Բնակարանի պատուհանից երևում է Պեր Լաշեզ
գերեզմանատունը՝ շրջապատված հսկայական քարե պարսպով,
որի շուրջը պտտվում է իրական, փարիզյան կյանքը՝ իր
սարկոֆագային միֆերով, բազմադեմ գունավորմամբ, միայն
ապրիլին հատուկ հոտով և օտարների ահուսարսափ՝ մետրոյի
հազարոտնուկ շղթայով։ Ամեն մարդ ունի իր Փարիզը, նույնիսկ
նրանք, ովքեր երբեք էստեղ չեն եղել։ Ու ըստ նախընտրած
կամ ճանաչած վայրի էլ՝ յուրաքանչյուրն ընտրում է իր Փարիզը՝
լուվրային-քարացած, երփներանգ-«ճահճային», Փարիզից դուրս
մնացած, չինա-էյֆելյան արտադրության, հին դարը շահած կամ
նոր դարը դեռ չմարսած Փարիզը։

Գրող, դրամատուրգ Հովհաննես Թեքգյոզ յանը, որն
այս պահին ապրում և սովորում է Ֆրանսիայում,
իր նոր շարքն է սկսում kinoashkharh.am
կայքում։ Շարքը արտասահմանում ապրող և
ստեղծագործող կինեմատոգրաֆիստների մասին
է։ Այն հեղինակի մտահղացումն է և կոչվում է
«Cine՛-Մարդ»։ Շարքի առաջին գործող անձը
ֆրանսաբնակ ռեժիսոր Առնո Խայաջանյանն
է։ Նրա «Քարքարոտ արահետներ» ֆիլմը
«Ոսկե ծիրան» 13-րդ միջազգային փառատոնի
«Հայկական համայնապատկեր» մրցութային
ծրագրում ճանաչվել է լավագույն վավերագրական
ֆիլմ: Առնո Խայաջանյանը նկարահանել է
«Վատ աղջիկ», «Արշակ», «Կորած հորիզոններ»,
«Անջրդի ուղիներ» ֆիլմերը: Պատրաստվում է ֆիլմ
նկարահանել նաև Արցախի մասին:

Իսկ Առնոյի Փարիզը շա՜տ երկար է ապրել ու հիմնականում ողջ
է մնացել։ Սորբոն։ Իսկ ավելի ստույգ՝ Սորբոնի համալսարանի
կինեմատոգրաֆիայի բաժին... Մի խոսքով, Վալանսում ծնված
Առնոն, տասը տարի շարունակ, ամեն առավոտ, Փարիզը
տեսնում է իր պատուհանի մեջ։ Ու ամեն առավոտ Առնոյին
արթնացնողը տպիչ մեքենայի ձայնն է, որն իրեն հատուկ
ֆսսոցով, գիշերով գրած սցենարը լույս աշխարհ է բերում։ Ի դեպ,
մի բանալ ճշմարտություն կա. ֆիլմի նկարահանումից հետո՝ ինչ
մնաց՝ քոնն է։ Իսկ ի՞նչ ես տալիս ֆիլմը սկսելուց առաջ։ Առնոն
հայացք է նետում պատին ամրացված հին, շատ հին, ասել է թե՝
պապենական լուսանկարին, որն իր հիշողությամբ ու տեսակով
հակադրվում է պատուհանի մեջ խլվլացող քաղաքին ու տպիչ
սարքից դուրս եկած, դեռ տաք թղթերը վերցնելով՝ դուրս է գնում։

Առավոտյան Փարիզը սուրճն է՝ անփոփոխ սրճարանում... Նոր դարում, համացանցը, իր խճճվածությամբ,
կարողացավ հաղթել փարիզյան մետրոյին։ Ու հիմա, աներևույթ թունելների տարբեր անցքերից, ահռելի
քանակությամբ տեղեկատվություն է թափվում, որը արգելակ չունեցող գնացքի նման, էդ՝ վիրտուալ
աշխարհի հետ կապ ունեցող ցանկացած մեկին, անխնա վրաերթի է ենթարկում։ Հիմնականում... Բայց մեկմեկ տարօրինակ խաչմերուկներ էլ են լինում, որտեղ հատվում են նրանք, որոնց համար աշխարհը, իրոք,
շատ նեղ է։ Առնոն ինձ համացանցով գտավ։

ºñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ

ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
Առնո Խայաջանյանի «Քարքարոտ արահետները»
անցյալի արձագանքը լսելու փորձ է։ Իսկ անցյալի հետ
կապված յուրաքանչյուր նմանատիպ փորձ, հիմնականում,
դատապարտված է անհաջողության։ Հարյուր տարին,
պատմության տեսանկյունից, ընդամենը մի կարճ
հաղորդագրություն է, որի բառերը, արագ փոխվող դարի հետ,
անընթեռնելի են թվում։ Էդ դեպքում կարիք կա՞ ընթերցել մի
մեսիջ, որի ասելիքը և արտահայտման ձևը վաղուց կորցրել
են իրենց արդիականությունը։ Երևի թե կա, քանի որ ապրած
զգացողություններով լի ցանկացած հաղորդագրություն վաղ թե
ուշ կրկնվում կամ վերաուղարկվում է։
«Քարքարոտ արահետները» Առնոյին հասած արձագանքն
է՝ լի ձայներով, որոնք ուշագրավ պատմություններ են կրում։
Պատմություններ՝ հարյուր տարի ծննդավայր չվերադարձած
նախնիների մասին։ Թեև կարճ, բայց կարևոր մեսիջները
հիմնականում անավարտ են։ Ու մի դար անց Առնոն ետ է գնում,
վերադառնում է՝ հին, պապենական մեսիջ լուսանկարներով՝
գտնելու նրանց, ովքեր փրկել են լուսանկարներում
պատկերվածներին։

«Քարքարոտ արահետներ». Ինտերիեր.
Գյուղական տան սենյակ Էրզրումում.
Ցերեկ.
Գյուղական տան սենյակ։ Պատի երկայնքով բազմոց է
դրված, որ ծածկված է դեղնավուն-գույնզգույն ծածկոցով։
Սենյակի կենտրոնում թիթեղյա վառարանն է։
Վառարանի դիմաց, ցածրիկ սեղանի շուրջ նստած են Առնոն
և քուրդ կինը։ Կինը կարմիր վերնազգեստով է, գլուխը՝
փաթաթած գույնզգույն գլխաշորով։
Քուրդ կին – (Առնոյի ձեռքից վերցնում է Առնոյի մեծ մոր
հին, խունացած լուսանկարը) Նայիր, մենք նման ենք, չէ՞։
Հագուստն էլ նույնն է, մազերի ձևը... Գեղեցիկ կին է, նրան
շատ սիրեցի... (Համբուրում է լուսանկարը)
Առնո - Դուք այս գյուղում ապրող հայերի ճանաչե՞լ եք։
Քուրդ կին- Առաջ՝ այո, այստեղ հայեր ապրել են։ Մեզնից
առաջ եղողներն ասում էին, որ սա հայկական գյուղ է, որ
մենք հայերի տներում ենք ապրում։ Նրանց այստեղից
վտարել են... Մի հայ է միայն մնացել։ Եթե քո մեծ հայրը
վերադառնար՝ նրան կճանաչեր։ (Դադար) Թեյը պաղեց...

...Լավ եմ զգում «իմ տանը»՝ Հայաստանում...
Մեր առաջին երկխոսության մեջ տեղ գտած
այս նախադասությունը միանգամից գրավեց իմ
ուշադրությունը։ Սկզբում մի քիչ զգաստացա,
քանի որ մասիսսարային հայրենասիրությանը
թերահավատությամբ եմ վերաբերվում, ու էդ տիպի
ալեհեր արվեստ չեմ էլ սիրում։
Բայց «Քարքարոտ արահետները» դիտելով՝
«կարդացի», կտրված կապի արդյունքում օդում
մնացած էն մեսիջը, որը կապի վերականգնման
առաջին իսկ առիթի դեպքում անպայման կհասնի իր
«հասցեատերին»...
Øï³ÑÕ³óáÕ ¨ Çñ³ áñÍáÕ՝ ÐáíÑ³ÝÝ»ë Â»ù Ûá½Û³Ý
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Հ.Գ.
...Լավ եմ զգում «իմ տանը»՝ Հայաստանում, բայց
նաև՝ Կոպենհագենում և Լոնդոնում...
ՍՏՈՊ. Նկարահանումն ավարտվեց։
-Առնո, իսկ ի՞նչ ես կարծում, Հայաստանում
կկարողանա՞ս ապրել։
-Տասը տարի է, ինչ Փարիզում եմ ապրում ու
տեղանքի փոփոխության կարիք ունեմ...
-Բայց ինչո՞ւ հենց Հայաստանը...
-Իսկ ինչո՞ւ՝ ոչ... Հայերեն լեզուն սովորելու հրաշալի
առիթ կլինի...
-Լավ, բա ե՞րբ ես քո ամենակարևոր ֆիլմը
նկարելու...
-Դա էի ուզում ասել՝ ինչո՞ւ հենց Հայաստանը։
Շուտով նոր ֆիլմ եմ սկսում՝ «Արցախը»։ Հույս ունեմ
2019-ին կնկարեմ...
-Իսկ ե՞ս, կարո՞ղ եմ խաղալ քո նոր ֆիլմում...
-Հիմա... աղջիկներ ու տղաներ եմ փնտրում՝ քսան
տարեկան... Այսպիսով քեզ ևս հրավիրում եմ
քաստինգին մասնակցելու...
Տիտր

êÇÝ»Ù³ñ¹

-Ես Առնո Խայաջանյանն եմ։ Երեսուն տարեկան եմ։
-Ի՞նչ լեզվով խոսենք...
-Ֆրանսերեն...
Ֆիլմը ուղարկեց, որ նայեմ։ Նայեցի։ Մի օր անց։
-Առնո, ֆիլմդ տեսա։ Մի երևի անտեղի հարց տամ, մի՞շտ ես
զգացել քո ինքնությունը, թե՞ այն վերագտել ես...
-Շատ եմ մտածել, բայց այդ հարցին երբեք իրական
պատասխան չեմ գտել։ Համենայն դեպս այս հարցի հետ
կապված որևէ հստակ սահմանում չեմ գտել։
Որտե՞ղ եմ ինձ լավ զգում։ Լավ եմ զգում «իմ տանը»՝
Հայաստանում, բայց նաև Կոպենհագենում և Լոնդոնում։
Իմ տանը՝ Հայաստանո՞ւմ...
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2016թ. ապրիլ յան քառօրյա պատերազմից օրեր անց
համացանցում աչքովս ընկավ Էդմոնդ Քեոսայանի
(Քյոսայան) «Հուսո աստղ» (1978) պատմական ֆիլմը:
Քանի որ բավական լավ որակ ուներ, ստուգեցի, թե
ե՞րբ է տեղադրվել. կանխազգացումս արդարացավ`
ապրիլին… Մեծերին մենք հիշում ենք հատկապես
օրհասական պահերին (տվ յալ դեպքում, «մեծ» ասելով`
պիտի հասկանանք թե՛ ֆիլմի հեղինակ Քեոսայանին,
թե՛ գրական հիմքի հեղինակ Սերո Խանզադյանին և
թե՛ գլխավոր հերոսներին` Դավիթ-Բեկին և Մխիթար
Սպարապետին): Դա էր առաջին միտքը, որ ծագեց:
Սակայն մեր մեծերին, եթե ոչ միշտ, ապա գոնե հաճախ
հիշելու դեպքում ոտքներս քարին գուցեև չդիպչեր
այդքան հաճախ: Հաջորդ «հայտնագործությունս» այն
եղավ, որ ֆիլմի ռուսերեն տարբերակը տեղադրվել
էր նույն տարվա փետրվարին և, ինչ-որ իմաստով,
դարձել հիշեցում-ահազանգ ու մարգարեություն,
սակայն իրական հասցեատերերը, սովորականի պես,
ականջալուր չէին եղել, քանի որ ավելի «կարևոր»
գործերով էին զբաղված…
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Մասնագիտության բերումով, ժամանակ առ ժամանակ
անհրաժեշտություն է ծագում վերանայել շատ ու շատ ֆիլմեր,
այդ թվում` հայրենական: Եվ շատերին թերևս դժվար է
պատկերացնել, թե որքան արդիական են ընկալվում դրանց մի
մասն այսօր: Վերադառնալով «Հուսո աստղին»` պարզաբանում
մտցնենք. 18-րդ դարում հայ ժողովրդի ազատագրական
պայքարին նվիրված այս ֆիլմն իր բովանդակությամբ
դժբախտաբար խիստ արդիական է մինչ օրս: Ավելին, հակառակ
այն կարծիքի, թե խորհրդային տարիների ֆիլմերն ազգային չեն,
1978-ին, այսինքն` մեր ազգային ազատագրական շարժումից
ընդամենը մեկ տասնամյակ առաջ նկարված, «Հայֆիլմ» և
«Մոսֆիլմ» կինոստուդիաների համատեղ արտադրություն
հանդիսացող, 400 000 ռուբլի բյուջե ունեցող այս լայնամասշտաբ
պատմական ֆիլմում պարզապես մարգարեական արժեք ունեն մի
շարք դրվագներ ու երկխոսություններ, ինչպես օրինակ`

Անկեղծ ասած` Էդմոնդ Քեոսայանին նվիրված հոդված գրելու
մասին վաղուց էի մտորում: Նախ` 2002-ին Ուշիի իրենց
ամառանոցում հրաշալի մի հանդիպում էի ունեցել ռեժիսորի
այրու` դերասանուհի Լաուրա Գևորգյանի հետ, երբ «Շանթ»
հ/ը առաջարկով հեղինակել էի «Ուշացած պրեմիերա»
հաղորդաշարը, որի շրջանակներում ցուցադրվել էր նաև
Է.Քեոսայանի` հայ հանդիսատեսին անհայտ «Լեգենդ ծաղրածուի
մասին» կինոնկարը: Արտաքին և ներքին գեղեցկությամբ աչքի
ընկնող հարգարժան այս տիկնոջ հետ զրույցն իհարկե դուրս
եկավ հաղորդման ձևաչափից: Այն, ինչ լսեցի և մտապահեցի,
բոլորովին այլ լույս սփռեց իմ` այն ժամանակ սկսնակիս` հայ
կինոյի պատմության իմացության վրա: Հավելենք նաև, որ այդ
օրերին համացանցը դեռ սաղմնային վիճակում էր և չէր փայլում
որակյալ, հավաստի տեղեկատվությամբ, իսկ մասնագիտական
գրականությունն այդ մասին լռում էր… Մեր այն զրույցին դեռ
կվերադառնանք:

«Երկիրը միայն մշտական զորքով է կանգուն: Եվ մեծաթիվ ու կանոնավոր»: «Բա էլ ինչո՛վ հարստանանք, ինչով զարդարենք
մեր կանանց ու աղջիկներին: Ամեն մեկի զարդարանքը մի ողջ գնդի ռոճիկ է»,- ասում է վրդովված Մխիթար Սպարապետը
(Արմեն Ջիգարխանյան) և այնուհետև շարունակում` խոսելով թշնամու կողմից սպառնացող վտանգների մասին. «Եթե նրանք
գրավեն Սյունիքն ու Արցախը, տապանաքար կդնեն Հայոց աշխարհի վրա»: Ու երբ նրան առարկում են, թե` «Բանակցելու մեջ
է մեր փրկությունը, հարկավոր է օսմաններին որոշ բան զիջել», վերջինս բացականչում է. «Զիջե՞լ: Էդ ի՛նչ ես զիջելու: Հո՞ղդ,
սարե՞րդ, թե՞ մեր ազատությունը…»: Ապշելու բան. ասես թե վերջին երկու տասնամյակի մեր իրականության մասին լինի,
հատկապես ապրիլյան պատերազմի հետ կապված ցավի ու դառը հիասթափությունների ֆոնին:
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Տարիներ անց այս ռեժիսորին անդրադառնալու ևս մի առիթ
եղավ, երբ հանկարծ համացանցում հայտնվեց նրա վերջին
կինոնկարը, որը ցնցեց մինչև հոգուս խորքը: Ֆիլմ, որ
հիմնականում անհայտ է հայ հանդիսատեսին, ֆիլմ, որ նա նվիրել
է «իր երկու մայրերին»` հարազատ հայ մորը և այն ռուս կնոջը,
որ իրենց ընդունեց և պահեց իր տանը` չնայած ստալինյան
դաժան տարիներին: Վերնագիրը, չգիտեմ, թե որքանով է տեղին
թարգմանելը, քանի որ սիբիրյան այն գյուղի անունն է իրականում,
որտեղ անցել է Քեոսայանի աքսորյալ մանկությունը` «Вознесение»
(«Համբարձում», 1988): Սա ռեժիսոր Քեոսայանի խոստովանանքն
է: 1989-ին, ֆիլմը նկարելուց հետո նա այսպես է արտահայտվել.
«Ինչքան ավելի շատ ժամանակ է անցնում, այնքան հաճախ
է հիշողությունս ինձ վերադարձնում այնտեղ, չգիտեմ ինչու:
Աչքերիդ առջև անցնում է այն դիմանկարների պատկերասրահը,
որ դու հատուկ չես հիշապահել, բայց իրենցից ազատվել չես
կարող: Մարդիկ, ովքեր ամենասարսափելի ժամանակ կիսում
էին քեզ հետ սառած կարտոֆիլը, ովքեր կացարան տվեցին,
ջերմացրին… Կյանքում ես իրոք երջանիկ եմ եղել այն ժամանակ,
երբ նկարում էի այդ ֆիլմը: Չգիտեմ, թե որքանով է այն հաջողվել,
սակայն երբ խոստովանում ես, մոռանում ես մասնագիտության
մասին, շատ բաների մասին ես մոռանում…»:
Իրականում, ֆիլմը երևակում է այս կինոռեժիսորի տաղանդի
և ստեղծագործական կարողությունների ևս մեկ` մեզ անհայտ
կողմը: Մեկ առ մեկ մտաբերելով Քեոսայանի ֆիլմերը` ներառյալ
սույն կինոնկարը, համոզվում ենք, որ նա, իր բացարձակ
պրոֆեսիոնալիզմով, ի զորու էր բեմադրել ցանկացած ժանրի
գործ. կատակերգությունից, արկածային ֆիլմից սկսած` մինչև
պատմական հերոսապատում և ընտանեկան դրամա: Նշենք,
որ ժամանակագրական մեծ հավաստիությամբ բեմադրված
սիբիրյան տեսարաններում նկարահանված ռուս դերասաններից
բացի, «Մոսֆիլմի» արտադրության այս ֆիլմում նկարահանվել
են հայ կինոյի մեծանուն դերասաններ, մեզ հարազատ դեմքեր`
Խորեն Աբրահամյանը, Սոս Սարգսյանը, Հենրիկ Ալավերդյանը,
Ներսես Հովհաննիսյանը և ուրիշներ: Գլխավոր դերում հանդես է
եկել Լորենց Առուշանյանը, մոր կերպարը երիտասարդ տարիքում
մարմնավորել է Էդմոնդ Քեոսայանի կինը և մուսան` Լաուրա
Գևորգյանը, իսկ տարեց հասակում` Տատյանա Մախմուրյանը
(ի դեպ, սա հայ կինոյի ամոթխած գեղեցկուհի Կեկելի
դերակատարուհու վերջին դերն է կինոյում):

Հավանական է, համացանցում կատարած հետազոտությունս
հարկ չհամարեի հրապարակել, եթե արդեն սույն տարվա
ապրիլին սկսված մեր ժողովրդի պայքարի` թավշյա
հեղափոխության օրերին «ֆեյսբուքահայության» տարածքներում
շրջանառության մեջ չդրվեր Էդմոնդ Քեոսայանի «Հուսո աստղ»
ֆիլմի վերոհիշյալ հատվածը` «Մեր մեծերը» վերտառությամբ
էջում… Դարձյալ ուշադրություն դարձրի, որ նյութը տեղադրվել է
այս տարվա փետրվարին և բավական շատ դիտումներ ունեցել…
Ավաղ, այսօր ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ քչերն
ունեն համբերություն և ժամանակ` ծայրից ծայր դիտելու երկու
սերիանոց պատմական ֆիլմ: Եվ այդ առումով, ողջունելի է,
որ գոնե սոցցանցում ֆիլմի ընտրված հատվածի տարածման
միջոցով մարդիկ տեղեկանան, թե ինչ կարևոր բաներ կարող
են մեզ հուշել անցյալի ֆիլմերը` վերաիմաստավորելով դրանք:
Մանավանդ որ, դեռևս դպրոցական տարիներին դիտած լինելով
այդ ֆիլմը, հիշում եմ նաև, թե ինչպես այն չէր ընդունվում…
Ճիշտ է, Շվարցենեգերը դեռ էկրանին չէր հայտնվել, բայց
հայ հանդիսատեսը սպասում էր, ավելին՝ համոզված էր,
որ Սպարապետը պետք է լինի անպայման բարձրահասակ
և հաղթանդամ: Այն, որ բարձրահասակ զորավարներ
պատմության մեջ գրեթե չեն եղել, և Նապոլեոնը դրա վառ
օրինակն է, իսկ Դը Գոլը` բացառություն, ոչ ոք մտածել, լսել
անգամ չէր ուզում: Մեծ վարպետությամբ բեմադրված այս ֆիլմի
պաթոսը մինչ օրս չի ընդունվում մեր խստապահանջ դիտողի
կողմից. հաշվի չեն առնում ո՛չ ժանրի առանձնահատկությունը,
ո՛չ թեմատիկ պատճառաբանվածությունը: Պատրաստ են
ընդունել թե՛ հոլիվուդյան ֆիլմերի տեղի-անտեղի պաթոսն
ու վերամբարձությունը, թե՛ մեր թատերաբեմերում գրեթե
սովորական դարձած գոռում-գոչյունը, միայն թե ո՛չ մեր այդ
պատմական ողբերգությանը հարիր անտիկ հնչերանգը: Ինչ
վերաբերում է Ջիգարխանյանի խաղին, ապա մի կողմ դնելով
այն փաստը, որ նրան անվանել են «սովետական Գաբեն», և
համարում են համաշխարհային լավագույն դերասաններից
մեկը, կարծում եմ, նրա զգայացունց զուսպ խաղը այս ֆիլմի
կուլմինացիոն պահերից մեկում, երբ ձին բերում է օսմանյան
թուրքերի ձեռքով նահատակված Գոհարի (Ալլա Թումանյան)
դին, իր անճառելի լռությամբ ու խորքով` դերասանական
բարձրարվեստ կատարման բացառիկ օրինակներից է:
Ի միջի այլոց, նշենք նաև, որ մերոնցից շատերի կարծիքով
«տնային դիտման սովորական կինոնկար» համարվող
Է.Քեոսայանի «Երբ գալիս է սեպտեմբերը» (1975,
«Մոսֆիլմ») ֆիլմում գլխավոր հերոսի` կյանքի մայրամուտն
արժանապատվորեն դիմավորող աշտարակցի Լևոն Պողոսյանի
դերակատարման համար 40-ամյա Ա.Ջիգարխանյանը 1977ին արժանացել է Բելգրադի ՄԿՓ տղամարդու լավագույն
դերակատարման համար սահմանված մրցանակին (ի դեպ,
շրջանցելով Լոուրենս Օլիվիեին, Մառլոն Բրանդոյին և Ջեք
Նիկոլսոնին): Այս ֆիլմը նույն Բելգրադի փառատոնում
նվաճել է հանդիսատեսի համակրանքի մրցանակը, Լոնդոնի
կինոակադեմիան հռչակել է տարվա լավագույն ֆիլմ, 1975-ին
այն գլխավոր մրցանակ է ստացել Կահիրեի ՄԿՓ-ում, իսկ 1976ին արժանացել է Ֆրունզեում (այժմ` Բիշկեկ) տեղի ունեցած
Համամիութենական կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին` այն
կիսելով Սերգեյ Սոլովյովի «Հարյուր օր մանկությունից հետո»
ֆիլմի հետ…

Հուսով եմ, մեր պատմության մեջ սկսված
այս նոր փուլը կներառի իրական արժեքների
վերագնահատում, այդ թվում` մշակութային
մոռացված արժեքների:
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Վերջին տարիներին առաջացած նոր գիտությունը`
կուլտուրոմիկան, պայմանավորված է համացանցի գոյությամբ:
Ինչ-որ առումով, այն թույլ է տալիս հետազոտել մարդկության
«հիշողության ամպը», օրինակ` տարիների ընթացքում ինչպես
է փոխվել մարդկանց հետաքրքրությունն այս կամ այն տոնի
կամ որևէ այլ երևույթի նկատմամբ: Թույլ է տալիս պարզել,
թե որ գիրքն է ամենաշատ հրատարակվել, վաճառվել,
ընթերցվել, որ ֆիլմն է շատ դիտվել և այլն, և այլն: Բոլոր այդ
տվյալներն, իհարկե, չպետք է մեխանիկորեն ի մի բերվեն:
Որպես կանոն, արժանահավատ վերլուծություններն արվում
են տարբեր տեսանկյուններից, տարբեր հարթություններում
կատարվող դիտարկումներով: Սակայն ուզածդ երևույթ
հասկանալու համար այն վերլուծության ենթարկելիս պետք է
հաշվի առնել ժամանակի գործոնը: Օրինակ, ֆիլմը գնահատում
ենք տարբեր կոորդինատային համակարգերում, բայց նախ և
առաջ, իր ստեղծման ժամանակի համատեքստում, ընդ որում՝
թե՛ տեխնիկական կատարման, թե՛ սյուժեի և թեմայի մշակման
եղանակի, մակարդակի առումով, և հետո միայն` մերօրյա
տեսանկյունից, իսկ բարձրագույն դրսևորումներում`

արտաժամանակային, հավերժական կատեգորիաների
օգնությամբ:
Իհարկե, եթե վիճակագրական տվյալների մասին է խոսքը,
ապա մինչ համացանցի ի հայտ գալն էլ դրանք հավաքագրվել
են նախկինում: Վերադառնալով Էդմոնդ Քեոսայանին` նշենք, որ
նրա` «Մոսֆիլմ»-ում արտադրված, առանց չափազանցության,
լեգենդար «Անորսալի վրիժառուները» (1966) խորհրդային
կինոթատրոններում միայն առաջին տարիներին դիտել է մոտ 200
մլն. հանդիսատես: Մինչ օրս էլ էպիկական կերտվածք ունեցող
այդ արկածային կինոեռերգությունը չի կորցրել գրավչությունը,
չնայած վաղուց պատմության գիրկն են անցել սպիտակներն ու
կարմիրները: Բոլոր տրյուկները հնարել է Քեոսայանը (նույնիսկ
Ժոզի-Չուրիկովայի կատարած ռոմանսի խոսքի հեղինակն է նա),
իսկ կատարել են իրենք` դերասանները: ԱՄՆ-ում նրանց անվանել
են «պատանի սովետական կովբոյներ»: Այդպիսով, «կարմիր
վեսթեռնի» կամ ինչպես այլ կերպ են անվանում` «իսթեռնի»,
այսինքն` «արևելաեվրոպական վեսթեռնի» այս անգերազանցելի
նմուշը երիտասարդ ռեժիսորին բերեց աննկարագրելի փառք… և
դառնություններ:

²ÝóÛ³ÉÁ՝ Ý»ñÏ³ÛáõÙ

Êáëïáí³Ý³Ýù
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Չնայած համացանցային մերօրյա առատ տեղեկատվությանը,
պարտավոր ենք հատկապես երիտասարդ սերնդին հաղորդել
որոշ կարևոր փաստեր: Ռեժիսոր դառնալու իր անկոտրում
երազանքին մոտենալու համար Քեոսայանը ստիպված է եղել
վեց անգամ մասնակցել ընդունելության քննություններին:
Պատճառը` «ժողովրդի թշնամու»` ցարական բանակի սպայի,
ազնվական ծագում ունեցող հոր զավակ լինելն էր: Սակայն ի
վերջո, հաղթել էր տաղանդը: Ռուս կինոքննադատ Ալեքսանդր
Շպագինն ասում է, որ թեև նույն այդ ժամանակ սովորում էին նաև
Տարկովսկին ու Շուկշինը, սակայն բոլորը գիտեին, որ լավագույն
ուսանողը և ամենատաղանդավորը Կեսն էր, այդպես էին
անվանում Քեոսայանին, որն այնպիսի հզոր էներգետիկա ուներ,
որ ճառագայթում և համակում էր բոլորին: Արմեն Մեդվեդևը
խոսում է նրա բացառիկ, շատրվանող ընդունակությունների
մասին, Կարեն Շահնազարովը` նշում, որ նա եղել է բացառիկ
էրուդիցիայի տեր, ամենակրթված մարդկանցից մեկը, որ նա
երբևէ ճանաչել է:
Պատահական չէր, որ ՎԳԻԿ-ում ուսանելու տարիներին
ստեղծված նրա կարճամետրաժներն արդեն լուրջ հայտ էին.
Մոնտե-Կառլոյի ՄԿՓ գլխավոր մրցանակ «Սանդուղք» (1962)
ֆիլմի համար, Կաննի ՄԿՓ մրցանակ «Երեք ժամվա ճանապարհ»
(1963) կինոնկարին: Այնուհետև Քեոսայանի առաջին
լիամետրաժը` «Խոհարարուհին» (1965) կինոկատակերգությունը,
դառնում է խորհրդային վարձույթի առաջատարներից մեկը:
Ֆիլմում նկարահանվել է խորհրդային էկրանի գեղեցկուհիներից
մեկը` Սվետլանա Սվետլիչնայան, որ ծննդով դարձյալ
Լենինականից էր (այժմ` Գյումրի), ինչպես և Քեոսայանը: Իր
համար բավական անսովոր դերակատարմամբ այստեղ հանդես է
եկել Վլադիմիր Վիսոցկին, որին ոգելից խմիչքի հետ առնչվող իր
հայտնի համբավի պատճառով շատերը խուսափում էին նկարել:
Եվ ըստ էության, այս երկու աստղերն այս ֆիլմի շնորհիվ հայտնի
դարձան լայն կինոհանրությանը: Հասկանալի է, թե Վիսոցկու
հետ աշխատելիս ինչ դժվարությունների է բախվել Քեոսայանը,
որի արդյունքում ստիպված է եղել Վիսոցկու փոխարեն ձայնագրել
մեկ ուրիշ դերասանի (մինչ օրս հայտնի չէ, թե` ում): Իսկ ինչ
վերաբերում է ֆիլմին, ապա Ռուսաստանում հիմա էլ զարմանք
են ապրում, չհասկանալով, թե ինչպես է հային հաջողվել այդքան
հավաստի պատկերել ռուսական գյուղի իրականությունը…
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Քեոսայանը դարձել էր իր իսկ տաղանդի և
հաջողության գերին: Դա ինչ-որ տեղ հիշեցնում
է Արամ Խաչատրյանի հետ կապված հետևյալ
պատմությունը. լսելով, որ իրեն «պարոն Սուսերով
պար» (Mister Saber dance) են անվանում, նա
վրդովված ասել է. «Եթե ես իմանայի, որ իմ այդ
գործն արմունկներով հետ կմղի իմ մնացած
ստեղծագործությունները, չէի գրի այն…»:

ö³éùÇ ÇÝÁ
«Խոհարարուհու» հաջողությունից հետո Քեոսայանին թույլ
տվեցին մուտք գործել «բարձր դասի» կինեմատոգրաֆիստների
շրջանակ, մանավանդ որ ետստալինյան ձնհալի տարիներին
կուսակցական ղեկավարների որոշում կար, անվանի
վարպետներից բացի, ներգրավել նաև տաղանդավոր
երիտասարդներին: Եվ ճակատագրի հեգնանքով, բռնադատվածի
որդուն բաժին հասավ 1917թ. հեղափոխության 50-ամյակի
կապակցությամբ այդ թեմայով ֆիլմ նկարելը: Վճռվել էր
վերանկարել իր ժամանակի կինոյի մեծ վարպետ Իվան
Փերեստիանիի «Սատանի կարմիր ճտեր» (1923) ռեկորդային
համր կինոնկարը, որ ստեղծվել էր Պավել Բլյախինի վիպակի
հիման վրա: Փերեստիանիից հետո ոչ ոք ռիսկի դիմել չէր ուզում:
Օրինակ, հայտնի է, որ հրաժարվածներից մեկը կինոռեժիսոր
Ալեքսանդր Միտտան է եղել: Մի քանի տարի շարունակ
կինոստուդիայի դարակներում փոշոտված Սերգեյ Երմոլինսկու
սցենարը տվեցին Քեոսայանին: Եվ այն, ինչ կատարվեց, կարելի
է բնորոշել հետևյալ կերպ. ռիմեյքը գերազանցեց բնօրինակը…
Էդմոնդ Քեոսայան անունը կրող հրաբուխը ժայթքեց այնպիսի
ուժով, որ համաչափ էր երիտասարդ ռեժիսորի տեմպառիթմին,
մտքի ու երևակայության թռիչքի արագությանը: Նշենք, որ եթե
այս ֆիլմը լիներ լոկ հմտորեն բեմադրված քարոզչական ֆիլմ,
այսինքն` դուրս չգար խորհրդային գաղափարախոսության
կաղապարներից, հազիվ թե հաջողություն ունենար օտար,
մանավանդ` արևմտյան հանդիսատեսի մոտ: Որքան էլ
տարօրինակ թվա, այս ֆիլմը, աներևակայելի հնարքների
առատությունից և անսպառ հումորի աղբյուր լինելուց բացի, շնչում
է նաև իր ազնվությամբ ու մարդկայնությամբ, ինչը դուրս է ամեն
տեսակ կուսակցական պատկանելությունից:
Կինոնկարի աննախադեպ հաղթարշավից հետո կինոյի ոլորտի
նախարար Ալեքսեյ Ռոմանովը կանչեց և հանձնարարեց
նկարել «Անորսալիների նոր արկածները»: Քեոսայանը բարդ
վիճակում էր, բայց հրաժարվել անկարող էր: Հայտնի բան է,
շարունակությունները հազվադեպ են կայանում իբրև արժեքավոր
գործ և, սովորաբար, մնում են նախնական տարբերակի
ստվերում, եթե անգամ գերազանցում են իրենց գեղարվեստական
արժանիքներով: Բայց այս օրինաչափությունը Քեոսայանին
չէր վերաբերվում: Նոր ֆիլմը կրկնեց նախորդի շռնդալից
հաջողությունը: Քեոսայանը հույս ուներ, թե վերջապես իրեն
թույլ կտան նկարել սրտամոտ մի ֆիլմ… Օրինակ` նա ցանկանում
էր նկարել Մեծ եղեռնի թեմայով երկ: Այս անգամ նրան
դարանակալել էր մի նոր ծուղակ. Ռոմանովը խոստացավ, որ եթե
նա «անորսալիներին» նվիրված երրորդ ֆիլմը նկարի, ապա դուրս
կգա փակ շրջանից, և իրեն թույլ կտան նկարել երազած ֆիլմը:

Ü³Ë³ÝÓÇ áñÍáÝÁ
Անկեղծ ասած` «Ռուսական կայսրության թագը» (1971) այնքան
էլ չէր զիջում եռապատումի նախորդ մասերին, պարզապես
անցել էր այդ հերոսների ժամանակը, իրականում նրանք էին
սպառել իրենց` հանդիսատեսի աչքում: Բայց բավականին լավ
նախապատրաստված մի արշավանք սկսվեց ողջ խորհրդային
մամուլի էջերում: Դա անտանելի հարված էր:
Մինչ այդ էլ ամեն ինչ փայլուն չէր: Բանն այն է, որ Քեոսայանի
ֆիլմերը, դերակատարների հետ միասին, շրջում էին աշխարհի
տարբեր երկրներում, բայց առանց ռեժիսորի: Մանավանդ, երբ
խոսքը ոչ թե սոցիալիստական ճամբարի, այլ այդպես կոչված`
«կապիտալիստական» երկրների մասին էր… Համբերության
բաժակը լցվում էր: Փարատելով իշխանությունների կասկածներն
առ այն, որ ինքը, լինելով ստալինյան բռնաճնշումների զոհի որդի,
այդուհանդերձ, ստեղծել է «հեղափոխության կինոառասպելը»,
Քեոսայանը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու
են իր հետ այդպես վարվում: Ճիշտ է, նա չափազանց բաց էր,
ուղղամիտ, քծնել ու խոնարհվել չգիտեր, բայց միևնույն է, ի
վիճակի չէր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իր շուրջ: Այնինչ,
նրա տաղանդին և հաջողությանը նախանձողներ կային ոչ միայն
կինոշրջանակներում, այլև` իշխանավորների մեջ…

Արդ, ժամանակն է վերադառնալ Լաուրա Գևորգյանի
հետ Ուշիի ընտանեկան ամառանոցի այգում
տարիներ առաջ ունեցածս հիշարժան զրույցին, որի
ունկնդիրներն էին նաև ժամանակին Քեոսայանի
տնկած ծառերը: Տիկին Լաուրան պատմեց, թե
ինչպես էր ստացվել, որ Քեոսայանը մոտեցել էր
իրեն պարբերաբար հետևող Պետանվտանգության
(ԿԳԲ) աշխատակցին և շեշտակի հարցրել,
թե որն է իր հանդեպ կատարվող բոլոր այդ
անարդարությունների պատճառը: Պատասխանը
չէր ուշացել: Վերջինս ռեժիսորին հրավիրել էր
Լուբյանկայի վրա գտնվող հայտնի շենքը, ուղեկցել
նրան երկար միջանցքով մինչև կաբինետ, որտեղ
նրան սպասում էր ցավալի բացահայտում: Սեղանին
դրված էր երեք հաստափոր թղթապանակ, որոնք
պայթում էին անանուն նամակների ահռելի
քանակից: Դրանց մեծ մասը գրված էր կոլեգաների
ձեռքով, մարդկանց, ում նա ճանաչում էր, անգամ
վստահում…

Տիկին Լաուրան ռուսական մի շարք հեռուստաալիքներին տված
հարցազրույցներում հետագա տարիներին պատմել է այդ մասին,
սակայն առաքինի կերպով գիտակցաբար շրջանցել է, օրինակ,
այն փաստը, որ նաև «Հայֆիլմից» ուղարկված նամակներ
են այնտեղ եղել: Ինձ պատմելիս էլ նա անգամ չհաղորդեց
հավանական հեղինակների անունը, ու ես խոնարհվում եմ
նրա այդ նրբանկատության առաջ: Բայց հարկ եմ համարում
նշել, թե ինչ էր գրված այդ նամակներից մեկում. «Երբ գալիս է
սեպտեմբերը» ֆիլմում հերոսը (Ա.Ջիգարխանյան) և հերոսուհին
(Լ.Գևորգյան), խոհանոցում նստած, երգում են հայկական
ազգայնական երգ…»:

Իսկ այդպիսի պիտակավորումը խորհրդային
դարաշրջանում հղի էր լուրջ հետևանքներով: Հուսով
եմ, հիշում եք, թե որ երգի մասին է խոսքը. «Հայ
ֆիդայիներ, ջան ֆիդայիներ, ձեր մայրերը ձեզ
ղուրբան…»: Շա՜տ «ազգայնական» երգ: Ցավալի
է, բայց ճշմարտությունն իմանալ անհրաժեշտ
է: Եթե չլիներ հայրենակիցների մատնությունը,
Մոսկվայում որտեղի՞ց պիտի իմանային Քեոսայանի
ազգային (ոչ թե ազգայնական) իդեալների, ազգային
գիտակցության մասին:

«Անորսալիների» հասցրած վերջին հարվածից հետո Քեոսայանը
գործուղվեց «Հայֆիլմ»: Այստեղ, ինչպես և «Մոսֆիլմ»-ում, նա
ոմանց համար ցանկալի չէր: Դե, հայտնի փաստ է, որ մեր
ստուդիայի պայմանները հիմնականում մեծ չէին, թողարկվող
ֆիլմերի քանակը` նույնպես: Եվ ահա «մայրաքաղաքից» եկած
ռեժիսորը, կարծես, պիտի խլեր մյուսների ֆիլմ նկարելու
հնարավորությունը: Ինչպես իրավամբ ասում է նրա կինը,
Քեոսայանն օտար էր և՛ օտարների մեջ, և՛ յուրայինների…
Սակայն 1970-ականները համեմատաբար բեղուն շրջան էին
«Հայֆիլմ»-ի համար: Եվ Քեոսայանը, որ բավական կոտրված էր,
երբ վերադարձավ, եռանդով գործի անցավ ու նկարեց, Լեոնիդ
Ֆիլատովի խոսքերով ասած, գուցե իր լավագույն, ամենախոր
ֆիլմը` «Տղամարդիկ» (1973) կատակերգությունը: Տղամարդկանց
գրեթե անհավանական ընկերության մասին պատմող քնարական
այս ֆիլմում վճռորոշ պահերին հեղինակը ամեն անգամ դիմում
է քոչարիին: Եվ այդ հաղթական ազգային պարը նկարահանված
է խրոխտ լեռնային բնապատկերի ֆոնին: Այս ֆիլմում կա սեր
և թախիծ, նաև` հեգնանք ու շատ այլ բաներ: Տաղանդավոր,
բացառիկ այս կատակերգությունը մանրամասն դիտելու կինոնկար
է: Նրա պայմանականության մեջ աշխատում է յուրաքանչյուր
դետալ, ամեն մի բառ ու տեսարան: Անհավատալի է, որ ռեժիսորը
հիասթափության ծանր հոգեվիճակում է այն նկարել: Հիրավի,
հարազատ տան մեջ պատերը հենարան են ամեն դեպքում:
Այս կատակերգությունից հետո Քեոսայանը նկարեց «Լքված
հեքիաթների կիրճը» դրաման Սերո Խանզադյանի «Այրված
տունը» պատմվածքի մոտիվներով (սց. հեղ. Առնոլդ Աղաբաբով):
Անկախ այն բանից, թե ժամանակակից հայացքով դիտելու
դեպքում այն ինչպես կընկալվի այսօր նոր սերնդի կողմից,
կարծում եմ, բացառիկ սիրո պատմություն է` բեմադրված նուրբ
վրձնահարվածներով և դերասանական ազդեցիկ խաղով (Արմեն
Ջիգարխանյան, Լաուրա Գևորգյան, Ալեքսանդր Խաչատրյան):
Հերոսների ամեն մի քայլ արտացոլվում է Սյունյաց բնաշխարհի
հայտնի և թաքնված անկյուններում, սրածայր ժայռերը դառնում
են նրանց ապրումների կարդիոգրամա: Հերոսները ձուլված են
միմյանց և բնապատկերին միաժամանակ:

Օրեցօր փոխվում են նկարահանման ձևերը,
սյուժեների մշակման եղանակները, ամեն ինչ: Եվ
բացարձակապես նկատի չունենք, թե հարկավոր է
կառչել հին ձևերից, նկարել այնպես, ինչպես արվել
է տասնամյակներ առաջ: Բայց նաև հին ֆիլմերից,
մանավանդ՝ տաղանդավոր հեղինակներից միշտ
կարելի է սովորել և սովորելու շատ բան կա: Դա
այն կոնստանտն է` հաստատունը, որ փոփոխման
ենթակա չէ, և վերլուծության նույնպես չի տրվում:
Վերածննդի տիտաններն այդպես ուսումնասիրում
էին անտիկ ավերակները, որպեսզի կառուցեին այն,
ինչը որ կառուցեցին:
Բացի այդ, անցյալի ֆիլմերը (իհարկե, ոչ բոլորը)
պետք է տեսնել` նախնիների հետ կապը չկորցնելու
համար: Պետք է տեսնել, որովհետև դրանց շնորհիվ
մենք ճանաչում ենք ինքներս մեզ: Դրանցում
հաճախ տեսնում ենք մեզ, չնայած փոխվել են
ժամանակները: Ինչը և տեղի ունեցավ, երբ
վիրտուալ իրականության մեջ հայտնվեց Էդմոնդ
Քեոսայանի գրեթե մոռացված և ժամանակին
հաջողություն չունեցած «Հուսո աստղը»…
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Հ.Գ.
Այդպիսով, Էդմոնդ Քեոսայանն իր վերջին ֆիլմը
նվիրեց մորն ու մանկությանը, ինչպես ժամանակին
վարվել էր մեր հայրենակից Անրի Վերնոյը՝
ֆրանսիական կինոյի անվանի ռեժիսորներից
մեկը: Երկուսն էլ փայլուն կինոկարիերա են ունեցել՝
իրենց ֆիլմերում նկարահանելով կինոաստղերի,
մեծ դերասանների: Վերնոյին գնահատել են թե´
Ֆրանսիայում, թե´ Հայաստանում: Քեոսայանին
մեր հարգանքի տուրքը կլիներ, եթե նկարահանվեր
մի ֆիլմ՝ ռեժիսորի մասին, որի ստեղծագործական
ուղուն զուգահեռ ներկայացվում է նրա և իրեն
հետևող, իր վերահսկողությունն իրականացնող
գործակալի՝ խորհրդային ռեժիմի հուսալի
գործիքի հետզհետե մերձեցման պատմությունը:
Հարաբերություններ, որ աստիճանաբար
վերաճում են իսկական ընկերության՝ ի հայտ
բերելով մարդկային բնույթի անիմանալի
կողմերը: Դա կլիներ արվեստագետի և ռեժիմի
փոխհարաբերությունների մասին պատմող նոր,
հետաքրքիր կինոհետազոտություն, որը բավական
կտարբերվեր 2006-ին էկրաններին հայտնված
գերմանական՝ «Ուրիշների կյանքը» ֆիլմից (ռեժ.
Ֆլորիան Հենկել ֆոն Դոններսմարկա), որ նույնպես
սրտառուչ, արժեքավոր գործ է:

²ÝóÛ³ÉÁ՝ Ý»ñÏ³ÛáõÙ

²å³íÇÝáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇÝ
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պատմություն է մոր ու դստեր հարաբերությունների մասին,
հակադրված է հին հայկական երգչախմբային երաժշտությունը
ժամանակակից աշխարհում ինքնասպանությունների կայքերի և
հրաշալի թվային անիմացիայի հետ:
2003թ-ին Ռուսաստանում թողարկվում է Սահակյանի երրորդ
խաղարկային ֆիլմը՝ «Էնթրոպիան», որը աշխարհի վերջի
մասին պատմող փորձարարական կատակերգություն է: Այն
կինոռեժիսորի ամենալոկալ ֆիլմն էր, որը հսկայական ոճային
տարբերություն ուներ իր նախորդ ֆիլմից՝ հանդիսանալով
ռուսական ԶԼՄ-ների և ինքնուրույն հեղինակային կինոյի մասին
սուր երգիծանք: Ֆիլմի գլխավոր դերում հանդես են գալիս
Վալերիա Գայ Գերմանիկան՝ որպես հեղինակ ռեժիսոր, և Քսենիա
Սոբչակը՝ որպես նրա իշխանատենչ պրոդյուսեր: Ֆիլմում միակ
պրոֆեսիոնալ դերասանը Եվգենի Ցիգանովն է, որն «Ալավերդի»
ֆիլմում մարմնավորել է Պյոտերի՝ բացակա հոր կերպարը:
2014թ-ին Սահակյանը դադար տվեց խաղարկային ֆիլմերին:
Նա վարպետության դասեր անցկացրեց Թումո կենտրոնում և
դարձավ Ավետ Տերտերյանի «Կրակե օղակ» օպերայի ռեժիսորը:
«Աննիկո ֆիլմսի» միջոցով նա նաև Արսեն Աղաջանյանի
հետ նկարահանեց «Honey-Money» կատակերգությունը, որի
պրեմիերան տեղի ունեցավ 2015թ-ին Վիբորգի միջազգային
կինոփառատոնում:
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2018 թվականի հունվարի վերջին ռուս կինոքննադատ
Անդրեյ Պլախովը իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում
կատարեց՝ հաղորդելով ռեժիսոր, պրոդյուսեր,
սցենարիստ Մարիա Սահակյանի անժամանակ մահվան
լուրը: Պլախովը նշել էր, որ կինոռեժիսորը մահացել
է քաղցկեղից և հավելել. «Անհնար է հավատալ 37ամյա գեղեցիկ կնոջ մահվանը… ցավակցում եմ նրա
հարազատներին»։ Ներկայացնում ենք Անդրեյ Պլախովի
համապարփակ վերլուծականը՝ Մարիա Սահակյանի
ֆիլմերի մասին։

Մարիա Սահակյանը միջազգային ճանաչում ձեռք բերեց «Փարոս» (2007)
խաղարկային ֆիլմի շնորհիվ, որը նա նկարել է 27 տարեկանում: Ֆիլմը մի
երիտասարդ կնոջ՝ Լենայի մասին է, որ Մոսկվայից հետ է վերադառնում
Կովկասում գտնվող իր հայրենի գյուղ, որտեղ պատերազմ է ընթանում: Ֆիլմն
առաջին անգամ ցուցադրվեց Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնի
շրջանակներում, որտեղ և արժանացավ Հյուբերտ Բալս հիմնադրամի
դրամաշնորհին: Այնուհետև ֆիլմի ցուցադրությունները շարունակվեցին
Լոնդոնի միջազգային կինոփառատոնում (BFI London Film Festival), և 40 այլ
փառատոներում: Մի շարք կինոքննադատներ «Փարոսը» ճանաչեցին 2007թի Sight & Sound-ի տարվա լավագույն ֆիլմ, իսկ SF Said-ը գրել էր.
«Պատերազմական ֆիլմի, հուշագրւթյուն և երաժշտական ֆիլմի
հուզիչ միաձուլում: Այն անկասկած տարվա հայտնությունն էր, Լոնդոնի
կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմը, և լիովին արժանի է թատրոնում
ներկայացվելու 2008թ-ին»:
«Փարոսն» ի վերջո նկարահանվեց Ռուսաստանում. Մարիան ընտանիքի
հետ տեղափոխվել էր Երևանից 1992թ-ին՝ Հարավային Կովկասում ծագած
պատերազմի պատճառով: Սահակյանն ընդունվում է Մոսկվայի Գերասիմովի
անվան կինեմատոգրաֆիայի համառուսաստանյան պետական ինստիտուտ
(ՎԳԻԿ)՝Վլադիմիր Կոբրինի արվեստանոց: 2003 թվականին ավարտում է
ուսումը, այնուհետև երեք տարի աշխատում է որպես ստեղծագործական
պրոդյուսեր: Նրա դիպլոմային աշխատանքը՝ «Հրաժեշտ» կարճամետրաժ
ֆիլմը, կարճ, սակայն շատ խորը անձնական ֆիլմ է (նվիրված է Սահակյանի
հորը), որն արժանիորեն կարելի է համեմատել Անդրեյ Տարկովսկու ֆիմերի
հետ: Ֆիլմը մի աղջկա պատմություն է, որը հաշտվում է իր՝ դեպրեսիայով
հիվանդ հոր մահվան հետ: «Հրաժեշտի» առաջնախաղը տեղի ունեցավ
Ռոտերդամի և Թեյլուրիդի կինոփառատոների շրջանակում:
Second Run բրիտանական ընկերությունը թողարկեց «Փարոսի» անգլալեզու
DVD-ն, և միջազգային ասպարեզում ֆիլմի ունեցած հաջողության շնորհիվ
Սահակյանը Երևանում հիմնադրեց ֆիլմարտադրական ընկերություն
«Փարոսի» պրոդյուսերներից մեկի հետ միասին, և ավարտին հասցրեց
իր երկրորդ խաղարկային ֆիլմը՝ «Այդ ես չեմ» («Ալավերդի»), որը Կինոյի
համաշխարհային հիմնադրամի, Դանիայի կինեմատոգրաֆիայի ինստիտուտի
և Գյոթեբորգի կինոյի հիմնադրամի աջակցությամբ ստեղծված համատեղ
արտադրություն է: Ֆիլմը հաղթող է ճանաչվել «B2B» փառատոնի և Բելգրադի
միջազգային կինոփառատոնի «Best Pitch» անվանակարգում: «Այդ ես չեմ»
ֆիլմում, որը խորն առասպելական արմատներ ունեցող երկիմաստ

2014-ին Սահակյանը Goodreads-ում նշեց, որ կարդում է Վիրջինիա
Վուլֆի «Տիկին Դելոուեյը», և նրա առաջին երկու ֆիլմերը Վուլֆի
վեպերի նման մեկ բան են ուզում՝ ներկայացնել հերոսների
ներքին կյանքը, բացահայտել կինոյի լեզուն, որտեղ միաձուլվում
են դիտարկումը, փորձը, երազանքը, ֆանտազիան և տեսիլքը,
որ սահում է մեր մտքերում: Ե՛վ «Փարոսի», և՛ «Այդ ես չեմ»-ի
գործողությունները ծավալվում են երիտասարդ կանանց շուրջ,
ովքեր Կլարիսա Դելոուեյի նման զբոսնում են մի աշխարհում,
որտեղ պատերազմ է կամ դրա հետևանքները:
Նրանց առօրյան անբաժան է բռնությունից՝ ներկա կամ անցյալ,
և միայն երևակայության միջոցով են նրանք արձագանքում
այդ հարվածներին: «Փարոսը» սկսվում է բանաստեղծական
մեջբերումով, իսկ «Այդ ես չեմը» վերարտադրում է հայկական
էպիկական պոեմը` Շարականը, որը շատ նման է Օրփեոսի
և Էվրիդիկեի պատմությանը: Խարսխվելով առօրյա
գործողությունների վրա՝ Սահակյանի հավակնոտ ֆիլմերը իրենց
ֆիզիկականության շնորհիվ միշտ նորարարական էին: Եվ ոչ
միայն նրա ֆիլմերը, այլև նրա ֆիլմարտադրությունն էր այդպիսին:
2009-ին ռեժիսորը Վիկտորիա Լուպիկի հետ Հայաստանում
հիմնեց «Աննիկո ֆիլմս» կինոընկերությունը՝ Հայաստանում
ֆիլմեր արտադրելու համար, կամ ավելի շուտ՝ Հայաստանում
ոչ-սփյուռքահայ կինո ստեղծելու համար: «Աննիկո ֆիլմսը»
նկարահանեց Սահակյանի բոլոր ֆիլմերը մի երկրում, որին դեռևս
չի հաջողվել ունենալ ազգային ֆիլմարտադրություն Խորհրդային
Միության փլուզումից հետո:
Կինոքննադատ Նիք Ջեյմսը ներկայացրել է հայկական
կինոյի համառոտ պատմությունը, երբ «Ոսկե ծիրան» Երևանի
միջազգային կինոփառատոնի ժյուրիի անդամ էր, որի
շրջանակներում Մարիա Սահակյանը երրորդ անգամ արժանացավ
«Լավագույն ֆիլմ» մրցանակին: Կինոփառատոնի և ռեժիսորի
հարաբերությունները ակնհայտորեն շատ էին խորացել: «Իսկ
մենք սիրում էինք Մաշային ոչ միայն իր տաղանդավոր ֆիլմերի
համար, այլ և նրա համար, որ երբ մտնում էր մեր կիսախավար
գրասենյակը, լույս էր բերում իր մշտապես կայտառ ու կենսախինդ
էությամբ»,- ասված է փառատոնի կայքում՝ ռեժիսորի մահվանից
հետո:
Ինչպես «Էնթրոպիա» ֆիլմում, Սահակյանի «կիսամութ»
ֆիլմերը միշտ էլ աբսուրդի տարրեր էին պարունակում.
հավատարիմ մնալով փորձարարական ֆիլմի լեզվին՝ նա
շարունակ վիճարկում էր կինոյի սահմանները: Սահակյանի
ֆիլմերը կամրջում են իր կյանքի հակասությունները. նրա
ֆիլմերը հիմնված էին շատ խորն ազգային խնդիրների
վրա, սակայն նա ազգայնամոլ չէր, և ի տարբերություն իր
ընտանիքը լքած հորը, Մարիան հավատարիմ էր իր արվեստին
և միաժամանակ հինգ երեխաների մոր դերին:
Մոտ մեկ տասնամյակի ընթացքում նա հեղաշրջեց հայկական
կինոարտադրությունն ու հայկական կինոյի միջազգային
հեղինակությունը, և կնոջ ներաշխարհը նկարագրող
յուրօրինակ բանաստեղծական լեզու հայտնագործեց:
«Փարոս» ֆիլմում մի փխրուն տեսարան կա, երբ Կասանյա
անունով մի ծեր կին պատմում է Լենային իր տեսած երազի
մասին, որտեղ նա իբր տանձի ծառ էր: «Իմ ՝ ծառի մեջ, աշխարհն
է ապրում»,- ասում է նա: Մարիա Սահակյանի ֆիլմերը այս
երկրային, սովորական առեղծվածը էկրան բարձրացրեց, նա
շարունակում է ապրել՝ իր ֆիլմերում։

Հ.Գ.
Հուլիսի 24-ին Մաշան կդառնար 38 տարեկան...նա
ապրեց շատ կարճ, բայց կրակոտ ու պայծառ կյանք՝
թողնելով մեզ լուրջ կինո, որի ամեն մի կադրը
հուշելու է նրա լուռ ներկայությունը...
Մարիա Սահակյանի մահից հետո, ցավոք,
հայաստանյան կինոքննադատներն ու կինոգետները
այդպես էլ չանդրադարձան երիտասարդ ռեժիսորի
ֆիլմերին ու հայկական կինոյում ունեցած նրա
ավանդին։

Կինոների ու լրաբերների արանքում ինչ-որ անկապ գերմանաֆրանսիական ռեկլամներ էին ցույց տալիս, կամ ֆիլմերի
թրեյլերներ: Դրանց մեջ կային նաև հայկականները, որոնցից
մեկը շատ տարօրինակ էր, հատկապես որ տկլոր կին կար
դաշնամուրի վրա պառկած: 97 թիվն էր, այդ ֆիլմը առաջին
անգամ տեսա տասը տարի անց: Վիգեն Չալդրանյանի «Տեր,
ողորմեա»-ն էր:

Սա ֆիլմ է, որտեղ կա մեր դպրոցական տարիքի
քաղաքի մթնոլորտը: Մի ամբողջ շրջանի կյանք`
խտացված ժամուկեսի մեջ: Ֆիլմը համոզում
է, որ ճիշտ խաղարկայինը դոկումենտալից էլ
վավերագրական է:

1997-ին ես սովորում էի Չարենցի անվան դպրոցում:
Դասերից թռնում ու ֆռֆռում էինք Երևանում,
Ամիրյանից ինչ-որ նեղլիկ հայաթներով դուրս
էինք գալիս Աբով յան, որը դեռ սալահատակ էր,
հետո hետ էինք վերադառնում էսօրվա Մաշտոցի
պուրակ, իսկ ճամփին չեբուրեկի էինք ուտում`
հետն էլ տոմատի սոկ:

Պրոսպեկտի «Ռեն Ալեքսը» դեռ «Աշոտ Էլեկտրոնիկս» էր,
Ամիրյանի «Զվեզդան»՝ մեր պատկերացմամբ սուպերմարկետ,
Կիրովի այգին էլ հայտնի էր միայն սովետական խաղային
ապարատներով ու կարուսելներով: Էդ տարվա գարնանը
«Խաթաբալադան» էի տեսել ու ազդվել, դասարանում «Մեր
բակի» ու «Ոզնիների» հումորներն էինք անում, ծնունդներին իրար
մագի կասետներ էինք նվիրում ու պարում «Այ’մ ը սքեթ մենի»
տակ: Անցած օգոստոսի 31-ին Բերեզովսկին Պորտուգալիայի հետ
խաղում պենալը բռնեց, լավագույն հաղորդումը «3-րդ ալիքն»
էր, ուրբաթ օրերը առիթ էինք ման գալիս երկար նստելու ու
անպայման հեռուստացույցին մոտիկ, որ պետք եղած ժամանակ
«ԱՐ»-ի առանց այն էլ ցածր ձայնը ավելի իջեցնենք:

Վիգեն Չալդրանյանը կարողացավ անցումային
ժամանակի կուտակումները ֆիլմի վերածել:
Շատերը չկարողացան, մնացին իրենց ապրածը
ֆիլմի վերածելու անկարողության բեռի տակ:
Ð»ÕÇÝ³Ï` ì³ñ¹³Ý ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý

Հ.Գ.
Հին քաղաքը համատարած այլանդակ ՆՈՐ շենքերի
մեջ դեռ կարելի է գտնել ինչ-որ փոքր քանդակի,
փողոցի հատվածի, շենքի դետալի տեսքով: Փնտրողը
կգտնի, քաղաքը փնտրողի մեջ է: Մնացածի համար
ՀԻՆ քաղաքը դառնում է անհավաստի անցյալ կամ
ուրիշի հիշողություն` խամրող ֆոտոների, ֆիլմերի ու
փոշոտ VHS-ների վրա պահպանվող:

Ðáõß ù³Õ³ù

ÐÇßáÕáõÃÛáõÝ

«Տեր, ողորմեա»-ն ռեքվիեմ է արտիստի էն տիպի համար, որ մեր
օրերում համարյա վերացել է, քանի որ առաջ չափանիշը մարդն
էր, իսկ այսօր` փողը: Ֆիլմը արձանագրել է փոփոխություններից
կաթվածահար եղած երկրի արվեստագետին մի ժամանակում,
երբ ոչ արվեստն էր պետք, ոչ՝ ստեղծագործողը: Ֆիլմի հերոս
ռեժիսորի կյանքը այն կինոն է, որը ինքը չի կարողանում նկարել:
Նրա տան պատերին էսքիզներ ու նկարներ են, գարդերոբում՝
զգեստներ նախորդ ֆիլմից, նույնիսկ զուգարանի «բաչոկը»
կինոխցիկի է նման:
Հերոսը երկընտրանք ունի ` գնալ Ամերիկա կամ մնալ քանդվող
երկրում: Ճարտարապետ ընկերը, որ մատուցող է աշխատում
(նրա խոսքերով դա ժամանակավոր է), իրեն վիզա է ուղարկում:
Գնալը կլուծի ֆիզիկական գոյատևման հարցը, սակայն
վերջնականապես կսպանի ստեղծագործողին: Նա չի գնում,
սակայն իր մեջ չի կարողանում գտնել մարդկային համատարած
անտարբերության ու գազանության արդարացումը: Դա նրան
դեպի ֆիզիկական մահ է տանում:
Չալդրանյանի վերջին՝ «Ձայն լռության» ֆիլմում, Ամերիկայից
հետ է գալիս 88-ին հեռացած և այնտեղ հաջողության հասած
ռեժիսորը, այստեղ ֆիլմ նկարելու համար: Ռեժիսորներն ասում
են, որ ամբողջ կյանքում նույն ֆիլմն են նկարում: Կարծում եմ,
ռեժիսորի մեջ այդ նույն ֆիլմը տարբեր մարդիկ են նկարում, և
բոլորը չէ, որ անկեղծ են իրենք իրենց հետ կամ նկատմամբ:
«Տեր, Ողորմյա»-ում մենք տեսնում ենք հերոսի չնկարած ֆիլմի
ֆանտասմագորիկ կադրերը: Մի պահ, փակ միջավայրում, իր
տանը, համախոհների օգնությամբ կարծես կենդանանում է
այն աշխարհը, որը հարազատ է ստեղծագործողին: Նրանք
հավերժականի մասին խոսելով, հումանիտար օգնության
պահածոներն են ուտում, այնուհետև համատարած դառնության
մեջ ուրախ թափառում քաղաքում: Քաղաքում, որի պատերին
գրված էր՝ Judas Priest, Megadeth, Heavy Metal, քաղաքում՝ որտեղ
արվեստանոցների տեղում նոր-նոր էին փորձում օֆիսներ սարքել,
սակայն «Մեր բակի» վերջաբանը դեռ ուտոպիստական չէր թվում:
Հերոսը քաղաքի տղա էր, չնայած հիմա քաղաքի տղա
հասկացողությունը լրիվ այլ բան է դարձել: Էդ թվերից էր սկսվում
տղամարդ կնիկների ու փչած կրծքերով տղամարդկանց շրջանը:
Ու մեքենա քշող երեխաների, որքեր հետո դարձան «չաղ ու
բախտավոր»:
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–26 տարի առաջ էր, երբ ամառային սովորական մի երեկո
ասես Երևան վերադարձավ «Արարատ-73»-ի պարգևած
ցնծությունը: Այդ օրը Ձեր ղեկավարած ՈՒՀԱ-ի թիմը դարձավ
բարձրագույն լիգայի չեմպիոն: Ինչպե՞ս եք հիշում այդ օրը:
-Մեր թիմի կյանքում ամենակարևոր օրերից էր այդ
եզրափակիչը: Հիմա դժվար թե որևէ մեկը հավատա, բայց
հետո, երբ տղաներով հավաքվել ու վերլուծում էինք, պարզվեց,
որ բոլորս նույն բանն ենք զգացել՝ դատարկություն: Էդ րոպեին
ոչինչ չես զգում, սկզբում միայն ուրախանում ես, թռվռում,
լացում, ցնծում, բայց ամենակարևոր զգացողությունը գալիս
է երեկոյան կամ՝ գիշերը, երբ դու պետք է քնես հաղթանակի
օրը: Եվ այդ ժամանակ ճշմարտացի, ազնիվ զգացողությունը
ոչ թե ուրախությունն է, ոչ ցնծությունը, այլ կատարյալ
դատարկությունը, որովհետև այնքան բան ես ներդրել, այնքան
ուժերի ու մտքի կուտակում, որ այլ նպատակ չկա՝ միայն
հաղթանակ: Հետո գալիս է դատարկությունը:
–Բայց այդ դատարկությունն ինչ-որ բանով լցվում է, չէ՞:
-Հա, իհարկե, շատ արագ: Մեր դեպքում լցվեց նրանով, որ մենք
որոշեցինք, որ 1993-ն անցկացնելու ենք Հայաստանում, քանի
որ չեմպիոնները հաջորդ տարի խաղալու իրավունք չունեին:
Որոշեցինք, որ էն հաջողությունը, որ մենք ունեցանք դրսում,
պետք է բերենք Հայաստան և էստեղ ստեղծենք КВН-ի
Հայաստանի լիգան, ու մեր փորձը, գիտելիքները փոխանցենք
հաջորդ սերնդին: Փառք Աստծո, ամեն ինչ ստացվեց, և էդ
դատարկությունը շատ արագ անցավ, իսկ արդյունքը դուք արդեն
գիտեք:
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–Երևանի բժշկականի 1990-ին ստեղծված КВН-ի թիմի
անդամները՝ այդ թվում՝ նաև դուք, հետագայում ինչով
ասես զբաղվեցին, բացի՝ բժշկությունից: Դուք ինստիտուտն
ավարտեցիք հոգեթերապևտի որակավորմամբ: Երբևէ
աշխատե՞լ եք այդ մասնագիտությամբ, այն ձեզ պետք եկա՞վ:

Պրոդյուսեր, սցենարիստ, տնտեսագետ, «Газпроммедиа» հոլդինգի КИТ խմբի ղեկավար Ռաֆայել
Մինասբեկյանը Երևանում էր Ռուսական
կինոյի շաբաթի առիթով:Ավելի քան 20 տարի
Մոսկվայում բնակվող Մինասբեկյանը 250-ից
ավելի հեռուստատեսային, կինո, անիմացիոն և
գովազդային խոշոր նախագծերի հեղինակ ու
պրոդյուսեր, ոլորտի ամենաազդեցիկ դեմքերից
մեկը: Բայց հաջողության նրա պատմությունը
սկսվել է 1990-ականների Երևանում, երբ հայկական
բժշկական ինստիտուտի ուսանող Ռաֆայել
Մինասբեկյանի գլխավորությամբ ԵԲԻ-ի ՈՒՀԱ-ի թիմը
դարձավ կրկնակի չեմպիոն:

-Ասեմ, որ իմ դիպլոմի համարը 001 է, որովհետև մինչև իմ
ավարտելն այդ մասնագիտացումը Հայաստանում պարզապես
չկար: Երբ ավարտում էինք, մեր ռեկտորը՝ Վիլեն Հակոբյանը,
Աստված նրան առողջություն տա, ասաց՝ դե ժամանակն է,
որ կողմնորոշվես նաև կլինօրդինատուրայի հարցում: Ասացի՝
բայց այն մասնագիտացումը, որ ուզում եմ՝ հոգեթերապևտ,
Հայաստանում չկա: Նա նայեց ինձ ու պատասխանեց՝ ոչ
թե չկա, այլ՝ չկար: Այնպես որ ես առաջին դիպլոմավոր
հոգեթերապևտն եմ Հայաստանում, իսկ պրակտիկա ունեցել եմ
ամբողջ կյանքում, մանավանդ` երբ զբաղվում էի զանգվածային
հաղորդակցությամբ ու ռազմավարական մարկետինգով, որն
ինքնին զանգվածային հոգեթերապիա է, երբ դու տարբեր
գործիքներով ազդում ես մարդկանց գիտակցության վրա: Այդ
ամենն ինձ շատ օգնեց, քանի որ ուրիշ պրոֆեսիոնալներ նման
գիտելիքներ և հմտություններ չունեին՝ լավ իմաստով հանրային
գիտակցությունը մանիպուլյացիայի ենթարկելու համար: Ինչ
վերաբերում է բժշկությանը, ապա այն չի կարող կյանքում
պետք չգալ:
–Գրեթե 10 տարի անց դուք ստացաք նոր` տնտեսագիտական
կրթություն` կազմակերպությունների մենեջմենթ և
հակաճգնաժամային կառավարում մասնագիտացմամբ:

-Իմ դեպքում մի քիչ հակառակը եղավ: Ես սկզբում
սկսեցի զբաղվել տնտեսությամբ, հետո նոր գնացի

–Ամեն օր մենք համոզվում ենք, որ հեռուստատեսությունը
լսարան է կորցնում, պարտվում է սոցցանցերին: Ինչպե՞ս
պետք է զարգանա հեռուստատեսությունը, որ մրցունակ լինի:
-Դա այնքան էլ ճիշտ չէ: Ես վերջերս եմ ուսումնասիրություն
արել: Հեռուստատեսային դիտումներն, ըստ էության, աղետալի
չեն պակասել, այլ՝ մի քիչ: Կարևոր է այլ բան՝ պակասել է
դիտումների տևողությունը՝ մարդիկ սովորել են կարճ ֆորմատին:

Հիմա շատ կարևոր է ֆորմատը և խրոնոմետրաժը՝
երկար թոք-շոուներն արդեն հետաքրքիր չեն: Եվ
այն հանգամանքը, որ շատ արագ զարգանում է
համացանցը, նոր մեդիան, դա հեռուստատեսության
հաշվին չէ, այլ տպագիր մամուլի, ռադիոյի. նոր
մեդիան պարզապես խժռում է նրանց: Իսկ
հեռուստատեսության ապագան թեմատիկ՝ վճարովի
ալիքներն են:
Մեր սերնդին դեռ հետաքրքիր է, թե ինչ ցույց կտան իրենց,
բայց նոր սերունդն արդեն կողմնորոշվել է, թե ինչ է ուզում
տեսնել եթերում: Եվ վճարովին խժռում է ազատ եթերի բաժինը
ու բնականաբար ապագան պատվերով հեռուստատեսությանն
է, որը դեռ շատ երկար կլինի. իհարկե, կտրանսֆորմացվի,
կփոփոխվի, բայց կմնա՝ ավելի շատ միտվելով պատվերով
եթերին:
–Հիշում եք «Մոսկվան արցունքներին չի հավատում» ֆիլմի
հերոսի հայտնի միտքը՝ «20 տարի անց միայն համատարած
հեռուստատեսություն կլինի»: Եթե վերաձևակերպենք, ինչպե՞ս
այն կհնչի այսօր:
– Այսօրվա չափանիշներով 20 տարին չափազանց շատ է՝
ամեն վայրկյան ամեն ինչ կարող է գլխիվայր փոխվել: 20
տարի հետո կլինի համատարած կիբեռնետիկորեն մարդուն
ինտեգրված մեդիա: Ամեն ինչ չիպավորված կլինի, մենք այսօր
արդեն չիպավորված ենք: Եվ մարդկային հարաբերությունները
կվերածվեն դելիկատեսի:

Տեսեք ինչ տխուր վիճակագրություն է՝ Ճապոնիայում
բնակչության 60 %-ից ավելին վիրտուալ սեքսը
նախընտրում է իրականից՝ ապրելով նույն տան մեջ՝
լինելով ամուսիններ: Եվ սա միայն սկիզբն է:

Մարդիկ իսկապես ընկեր են համարում ֆեյսբուքի իրենց
ընկերներին, որոնցից շատերին անգամ չեն տեսել, սա է այսօրվա
իրողությունը: Իսկ ոլորտում առաջիկա 7-8 տարում սկզբունքորեն
ոչինչ չի փոխվի, բայց հետո ամեն ինչ կփոխվի կայծակնային
արագությամբ՝ կտրուկ թռիչքով:
–Ձեզ հաջողվեց մուտք գործել ռուսական հեռուստաոլորտ
այն ժամանակ, երբ ոչ յուրայինների համար չափազանց մեծ
պատնեշ կար: Ինչպե՞ս ճեղքեցիք այդ պատը:
-Չգիտեմ, անկեղծ ասած, շատ դժվար էր: Երբ մենք КВН էինք
խաղում, բոլորը մեզ շատ սիրում էին, չափազանց ջերմ էին, և
մեր առջև բաց էին բոլոր դռները: Բայց հենց մենք ռուսական
հեռուստատեսություն եկանք լուրջ նախագծերով, այդ ամենը
միանգամից վերացավ: Մեզ արդեն ոչ ոք լուրջ չէր ընդունում,
քանի որ այն ժամանակ КВН-ի խաղացողները որպես դիլետանտ
էին ընկալվում: Եվ մենք սկսեցինք կինոյից. նկարեցինք ռուսական
առաջին կատակերգական սերիալը: Շատ մեծ դժվարությամբ
առաջին 2 սերիան նկարեցինք ու կանգ առանք: Եվ դա այն
դեպքում, որ մեր համահեղինակն Արկադի Արկանովն էր՝
մեծն Արկանովը: Ամեն ինչ փոխվեց միայն այն ժամանակ,
երբ նկարեցինք «Հին երգեր գլխավորի մասին» ամանորյա
ծրագիրը, որի 97-ի թողարկման վարկանիշն առ այսօր ոչ ոք
չի գերազանցել: Հենց այդ ժամանակ մեզ անվերապահորեն
ընդունեցին, և հենց այդ ժամանակ էլ ես հեռացա:
–Ձեր կարիերայի ընթացքում շատ հաճախ կտրուկ փոխել եք
գործունեության տեսակն ու բնագավառը: Ինչո՞ւ:
-Այդպես է, 5 անգամ արմատապես փոխել եմ աշխատանքս,
180 աստիճանով փոխել եմ կյանքիս ուղղությունը: Ես ամբողջ
կյանքում զբաղվել եմ այնպիսի աշխատանքով, որն ունի օբյեկտիվ
ցուցանիշներ: Այդ բոլոր ցուցանիշներին կարելի է հասնել և
որակի, և ազնվության շնորհիվ: Բայց կարելի հասնել նաև ոչ
բարոյական ու անազնիվ կոնտենտի շնորհիվ:

Եվ ես հրաշալի գիտեմ, թե դա ինչպես անել.
կարելի է «խփել» շատ ցավոտ տեղերի, և կարելի
է առաջ անցնել հենց հոգեթերապիայի միջոցով:
Սակայն ինձ համար չափազանց կարևոր է, որ ես
կարողանամ բաց երեսով երեխաներիս ցույց տալ
այն ամենը, ինչով ես զբաղվել եմ, այլ ոչ թե ասեմ՝
սա պետք չէ նայել, որովհետև հայրիկը պարզապես
փող էր աշխատում: Ես ունեմ ընկերներ, որոնք

արգելում են իրենց երեխաներին տեսնել այն, ինչով
զբաղվել են: Բայց ես դա չէ, որ ուզում եմ: Ազնվորեն,
առանց գեղեցիկ խոսքերի՝ ինձ համար չափազանց
կարևոր է նաև, որ այն, ինչով զբաղվում եմ, ինձ
հետաքրքրի:

Իհարկե, կար շրջան, որ կարևոր էր, որ դրա համար նաև շատ
լավ վճարեն, քանի որ հասկանալի է՝ ընտանիք եմ պահում:Հիմա,
փառք Աստծո, կարող եմ ինձ թույլ տալ զբաղվել նաև այն
բաներով, որ առաջին հերթին հետաքրքիր են: Նաև պատրաստ
եմ անել նախագիծ, որն ինձ ոչ մի կոպեկ չի բերի՝ եթե դա
հետաքրքիր է: Իսկ եթե պետք է վնասով աշխատեմ, դա էլ կարող
եմ ինձ թույլ տալ, բայց դա արդեն չափազանց հետաքրքիր պետք
է լինի:
–Ձեզ շարունակո՞ւմ եք երևանցի համարել:
-Միշտ եմ երևանցի եղել: Լինում է չէ, որ ապրում ես այլ
քաղաքում, ընտելանում ես և անգամ քեզ հարազատ է դառնում:
iPhone-ում մի հավելված կա, որով նշում ես, թե որ քաղաքներում
և երկրներում ես եղել, ապրել: Վերջում դա վերածվում է
տոկոսային պատկերի: Իմ հավելվածում դա 87 տոկոս է, այսինքն
ես եղել եմ գրեթե ամբողջ աշխարհում: Եվ վստահեցնում եմ՝
երբևէ չի եղել մի տեղ, որտեղ ես ինձ երևանցի չեմ զգացել:
Երևանցի լինելը բոլորովին այլ բան է: Մարդը կարող է աշխարհի
տարբեր քաղաքներում շատ բնակարաններ, առանձնատներ
ունենալ, բայց տունը մեկն է և իմ միակ տունը Երևանում է: Փառք
Աստծո, արդեն վերանորոգեցի այն, իմ պապական տունն է՝ կինո
«Նաիրի»-ի շենքում, որտեղ ապրել են իմ պապը, իմ հայրը, որտեղ
ծնվել եմ ես, և հիմա էլ լինում են իմ երեխաները:
–Հիմա հետհեղափոխական Երևանում եք: Վստահ եմ, Երևանն
այսպիսին դեռ չեք տեսել:
-Այն, ինչ կատարվեց, հրաշալի է: Տարիներ առաջ մենք՝ Ռուբեն
Վարդանյանի և շատ այլ արժանավոր մարդկանց հետ
ստեղծեցինք «Հայաստան-2020» նախագիծը, որը Հայաստանի
զարգացման հնարավոր ուղղությունների սցենար էր՝ դրական,
բացասական և իդեալական հնարավոր տարբերակներով: Բայց
անգամ իդեալական տարբերակում նման բան կանխատեսել
չէինք կարող:

Այն, ինչ հիմա է կատարվում, միայն հիացմունք
է առաջացնում՝ անկախ նրանից, թե ինչով
կավարտվի, թեև վստահ եմ, որ ամեն ինչ շատ
լավ է լինելու: Այն ինչ կատարվեց, աներևակայելի
է, աշխարհում նման բան չի եղել երբեք: Անգամ
Գանդիի մեծ շարժման ժամանակ զոհեր են եղել,
Մանդելայի ժամանակ այրում էին, փշրում, իսկ
այստեղ անգամ մի պատուհան չկոտրվեց:

Այսինքն, թավշյա հեղափոխությունը մինչև երևանյան շարժումը
սուրոգատ տերմին էր, և միայն հիմա այն իրապես ձեռք բերեց
իր ճիշտ նշանակությունը: Սա լավագույնն էր, որ կարող էր
կատարվել մեզ հետ՝ Աստծո կամքն էր, և Աստծո մատն էր խառը:
–Եվ որպես հակաճգնաժամային կառավարման մասնագետ,
ի՞նչ կանխատեսումներ ունեք հետհեղափոխական շրջանի
համար:
-Վստահ եմ, որ սա շատ լուրջ ազդակ կդառնա Սփյուռքի հետ մեր
որակապես նոր հարաբերությունների ձևավորման համար: Եթե
մենք բոլորից առաջ անցանք այս հարցում, ապա չի բացառվում,
որ կգերազանցենք նաև իսրայելական մոդելը:

Որպես տնտեսագետ ինձ ամենից շատ ոգևորում է
փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրել է Տարոն
Աճեմօղլուին, և նա համաձայնել է: Նա անկասկած
ապագա Նոբելյան մրցանակակիր է և վերջին
7 տարիների ամենամեջբերվող տնտեսագետն
աշխարհում: Մասաչուսեթսի համալսարանի
տեխնոլոգիական ինստիտուտի տնտեսական
ամբիոնը ոլորտի բարձրակետն է: Եվ եթե Տարոնն
անգամ 10 խորհուրդ տա, դա արդեն չափազանց
մեծ բան է:

Եթե վաղն ինձ ասեն, որ որևէ հարցում ունեն իմ օգնության
կարիքը, ես բացարձակապես անշահախնդիր կանեմ ամենը, ինչ
կարող եմ, և դա մեծ պարգև կհամարեմ ինձ համար: Իսկ ինձ
նմանները շատ են: Իհարկե, շատ մեծ դժվարություններ կլինեն,
բայց որևէ փակուղի ես չեմ տեսնում: Հիմա ամենակարևորը
խանդավառության և էնտուզիազմի այս ալիքը գործի
վերափոխելն է: Այսօր մեզ մեգակորպորացիաներ պետք չեն,
պետք է զարկ տալ փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը:
Եվ պետք է շատ ճիշտ կազմակերպվի ազգային բիզնեսի
հայրենադարձումը՝ ճիշտ գաղափարախոսությամբ ու
մոդելներով: Դրա հետ կապված միայն իմ գլխում այս օրերին
բազմաթիվ նախագծեր ծնվեցին: Հիմա Հայաստանը դառնում է
նոր կենտրոն, որտեղ կարող է հավաքվել հզոր ու աներևակայելի
մի ներուժ, պետք է ամեն ինչ անենք այն կայացնելու համար:

ºñ¨³Ý, ÇÙ ë»ñ

սովորելու: Երբ տնտեսագիտական կրթություն
ստացա, արդեն «Ռոսգոսստրախում» էի, որը հսկա
կորպորացիա էր` 100 000-ից ավելի աշխատակիցներ
ուներ, և ես կառույցի փոխնախագահն էի: Երբ
մեր թիմը «Ռոսգոսստրախ» եկավ, այն 80-րդ
տեղում էր, մենք 8 ամսում այն հասցրեցինք 1-ին
հորիզոնական:
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– Ողջույն, ես Արամն եմ, -ասում է զրուցակիցս:–
Մենք, իրականում, արդեն երրորդ անգամ ենք
ծանոթանում,- պատասխանում եմ ես:
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Քաղաքի կենտրոնում երեկոները լի են մարդկանցով:
Մենք՝ աղմկոտ վայրերից խուսափողներս ու ոչ մի տեղ
չշտապողներս, ոտքով չափում ենք քաղաքի լայնքը՝
մինչև կարմիր պատերով ու հին կահույքով սեփական
տան բակը, որ, պարզվում է, փոքր սրճարան է:
Կոլումբիական դառը սուրճի շուրջ սկսվում է երկուսի
զրույցը՝ աշխարհի, գրականության, տեքստի,
պատկերի, բոլոր սիրելի կինոների մասին: Համարյա
ինչպես Ջարմուշի ֆիլմում:

– Առաջին անգամ ինձ գրախանութում օգնեցիր գիրք գնել
ընկերոջս համար, երկրորդ անգամ՝ այգում, քեզ ծանոթացրի
Յանուշ Վիշնևսկու հետ,- հիշեցնում եմ ես:
– Հիշեցի,- ասում է Արամը,- հիշեցի նաև, որ մի քիչ տխրել էի:
Վիշնևսկու հետ ծանոթացնելիս՝ ինձ ներկայացրիր որպես
կինոգետ: Եթե Վիշնևսկին գրող է, իսկ ես կինոգետ, ուրեմն մի
բան այն չէ այս աշխարհում:
– Սխալ բան եմ արե՞լ,- հարցնում եմ ես:
– Ես նախ գրող եմ, հետո՝ կինոգետ,- կարճ ասում է նա, հետո՝
սրտնեղում,- նորից կրկնեմ ասածներս: Երևի անհետաքրքիր
կլինի վերջում:
– Հենց կրկնես, ես կզգուշացնեմ,- ասում եմ ես,- հիմա՝
անցնենք կինոյին:
– Կինոգիտությունը ընտրեցի որպես գրելու միջոց, որովհետև
կինոգիտությունը տեքստ է ինձ համար:
– Իսկ ինձ թվում էր՝ կինոգիտությունը նախ կինո է, հետո
տեքստ:
– Ես արդեն վաղուց կինո չեմ նայում: Կինոն սպառել է իրեն, ինձ
համար: Ինձ հիմա ավելի շատ գրականությունն է հետաքրքիր:
Չնայած՝ գրականությունը միշտ էլ ամենահետաքրքիրն է եղել:
Այսօր ինձ հետաքրքիր է միայն այն կինոն, որը կապ ունի
գրականության հետ:
– Իսկ ո՞ր կինոն կապ ունի գրականության հետ:
– Դե, օրինակ, Ջարմուշը: Նրա բոլոր ֆիլմերում հղում կա դեպի
գրականություն: Կամ՝ Պազոլինին, որ և՛ հանճարեղ գրող էր,
և՛ հանճարեղ կինոռեժիսոր, որ նաև իր ֆիլմերի սցենարներն
էր գրում: Պիտեր Գրինուեյ եմ շատ սիրում: Նրա գործերը լրիվ
թատրոն են, գրականություն, տեքստ:
– Հայաստանում կինոգիտությունը տե՞քստ է,
ստեղծագործությո՞ւն:
– Դե, իմ օրինակը երևի ցույց տվեց, որ ստեղծագործություն է:

Այո, Հայաստանում կան ինձ համար անհասկանալի
պատճառով հայտնի կինոգետներ, որոնք չեն
գրում, կամ գրում են այնպես, որ ցանկացած
լավ շարադրություն գրող աշակերտ կարող է
այդպես գրել: Մեզանում կինոգիտությունն ավելի
շատ կոմերցիա է, քան ստեղծագործություն:
Հայաստանում կինոգետները հաճախ հակվում են
ինչ-որ փառատոների, կոմերցիոն ձեռնարկների: Ես
դա չեմ հասկանում:
Կինոարտադրության ոլորտում շատերը համարում են, որ
կինոն պետք է մեծ էկրանին նայել: Ինձ համար այդ մոտեցումն
անհասկանալի է: Ինձ համար կինոդիտումն ընթերցանության

նման բան է, չափազանց ինտիմ: Ինձ առանձնություն է պետք
կինո նայելու և գիրք կարդալու համար: Ես չեմ կարող մտնել
կինոյի հոգեվիճակի մեջ, երբ կողքիս ինչ-որ մեկը հազում է, մյուսն
էլ ուտում կամ խոսում: Ինձ համար շատ կարևոր, հանճարեղ
ֆիլմեր ես դիտել եմ հեռախոսի փոքր էկրանով: Այդ ժամանակ
ես մենակ եմ ֆիլմի ու ռեժիսորի հետ: Սա նարեկյան պաթետիկ
առանձնությունը չէ, իհարկե, բայց, ամեն դեպքում, ինձ լռություն է
պետք: Լռության մեջ դու նայում ես գրքին, գիրքը՝ քեզ, ու ոչ ոք չի
խանգարում: Նույնն էլ կինոյում:
– Այդ «երկխոսության» մասին ինչ-որ պատմություններ ունե՞ս:
– Շատ: Ես շատ եմ սիրում Փարաջանովին: Դիպլոմային
աշխատանքս նրան էր նվիրված: Անցյալ տարի լրիվ մենակ գնացի
Կիև՝ գտնելու Փարաջանովի կնոջն ու տղային: Ծաղիկներ գնեցի,
գնացի նրանց տուն: Ծանոթացա որդու՝ Սուրենի հետ, կնոջ հետ:
Հետաքրքիր կին էր, խորը: Երկար խոսեցինք Փարաջանովի
մասին, տեսա կոլաժներ, որ երբեք չէի տեսել, որովհետև այստեղ՝
թանգարանում, դրանք ցուցադրված չեն:
– Սիրելի ռեժիսորների մասին որոշակի պատկերացում
կազմեցի՝ Փարաջանով, Ջարմուշ… Ի՞նչ կասես նրանց մասին,
ում չես սիրում:
– Չսիրել չեմ կարող ասել, բայց սա ասում էի նաև ինստիտուտում
սովորելու տարիներին, ինչի համար բոլորն ինձ էքսցենտրիկ էին
համարում, բայց ես չեմ հասկանում, օրինակ, Փելեշյանին:

Չեմ հասկանում նրան՝ որպես կինոռեժիսոր:
Ընդունում եմ, որ կինոյի գյուտարար է, որը ստեղծել
է մի քանի չափազանց կարևոր գործիքներ ու տվել
մյուս կինոռեժիսորներին՝ դրանք գեղարվեստական
կինոյում գործածելու համար: Դա փաստ է, որը
երբեք չեմ հերքել: Բայց որպես կինոռեժիսոր՝ նա
ինձ համար անհասկանալի է:

Դա նույնն է, որ Լյումեր եղբայրների մասին ասենք, որ նրանք
հանճարեղ ռեժիսորներ են եղել: Նրանք գիտնականներ են,
որոնք մեծագույն գյուտեր են արել, մի քանի օրինակով ցույց տվել
դրանք՝ կիրառության մեջ: Նրանց չես կարող շրջանցել, ինչպես
չես կարող շրջանցել Մենդելեևին՝ քիմիա ուսումնասիրելիս:
– Ինչպիսի՞ն պետք է լինի կինոն, որ այն լավը համարես:
– Կինոներ կան, որոնց ազդեցության լծակը էմոցիան է՝ հուզում
են, կարեկցանք են առաջացնում, վախ, տագնապ, քնքշանք: Ինձ
համար դա արվեստ չէ: Բնական է, որ ապրող, կենդանի մարդը
չի կարող չունենալ այդ էմոցիաները: Բայց դրանք չեն առաջանում
արվեստից, դրանք առաջանում են պատկերների միջոցով
զգայարանները թիրախավորելուց:

Նկատի ունեմ՝ հենց այս կենցաղային թեմաները
մտնում են արվեստի մեջ, այն դադարում է ինձ
հետաքրքրել:

– Բայց, եթե բացառենք այս կենցաղային թեմաների
ներմուծումը, արվեստը շատ ստերիլ չի՞ դառնա:
– Դա արդեն պրոֆեսիոնալիզմն է։ Ինչպես ես դու անդրադառնում
թեմային՝ անմիջականորեն դրա մասին չխոսելով, էմոցիան
ազդեցության լծակ չդարձնելով: Օրինակ՝ իմ ամենասիրելի
ռեժիսորներից մեկը՝ Լարս ֆոն Թրիերը, դա անում է
վարպետորեն: Ես համարում եմ, որ 20-րդ դարի կինոյի լավագույն
նմուշներից մեկը «Հակաքրիստոսն» է, որի մեջ և՛ սիրո թեման
կա, և՛ երեխայի, և՛ բնության հետ կապի, բայց այդ ամենը շատ
անուղղակիորեն: Կամ «Դոգվիլ» ֆիլմի վերջում, երբ հերոսին
կարգադրում են սպանել երեխաներին, դու, անկախ քո կամքից,
հանկարծ հասկանում ես, որ համաձայն ես այդ մտքի հետ: Դա
է արվեստը, երբ ֆիլմը ստիպում է դուրս գալ սահմաններից,
մտածել կամ զգալ բաներ, որոնց հավանականության մասին
երբեք չես էլ մտածել:
– Այսինքն՝ արվեստը պետք է առերեսի քեզ՝ ինքդ քեզ հե՞տ:
– Այո, առերեսի, ծանոթացնի ինքդ քեզ հետ: Կամ նույն Ջարմուշը,
որի ֆիլմում երկու հոգի նստած սուրճ են խմում («Սուրճ և
ծխախոտ» ֆիլմը նկատի ունի.- Ս.Մ.): Թվում է՝ ֆիլմը ոչ մի
բանի մասին է, բայց երբ լսում ես նրանց երկխոսությունները,
դրանք ամեն ինչի մասին են: Ջարմուշի ֆիլմերը դիտելուց հետո,
սովորաբար, մտածում ես, որ ոչինչ չես հիշում: Նա քեզ ոչինչ
չի պարտադրում՝ ո՛չ զգալ, ո՛չ մտածել, ո՛չ հիշել: Բայց նրա բոլոր
ֆիլմերը ակնհայտ գրականություն են՝ անթաքույց հղումներով:
– Լավ, եթե պարզունակ հարցով ձևակերպենք, դու ավելի շատ
գրո՞ղ ես, թե՞ կինոգետ:
– Դե, 21-րդ դարում ծիծաղելի է ասել՝ ես գրող եմ, բայց ես գրող
եմ՝ ամեն ինչից շատ:
– Ինչո՞ւ է ծիծաղելի:
– Որովհետև, գրականությունն անլուրջ բան է դարձել մարդկանց
համար: Երբ ասում ես՝ ես գրող եմ, թվում է՝ աշխարհի
ամենավերջին գործով ես զբաղվում: Բայց ինձ գրականությունն է
հետաքրքիր: Նույնիսկ ինստիտուտ ընդունվելիս՝ ես Փարաջանով
էի ներկայացրել, որովհետև նա ինձ հետաքրքիր էր նաև որպես
գրող, որը ոչ միայն իր ֆիլմերի սցենարներն էր գրում, այլև՝
– Որը նաև սիրում էր ստել՝ բոլոր մեծ գրողների նման:
– Դե, գրականության մեջ միշտ միֆ պետք է լինի: Այլապես՝ ո՞ւմ
է պետք արվեստը: Նույն Սելինը, որ նատուրալիստ էր, Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմի մասին իր պատմվածքներից
մեկում գրում է, որ գլխավոր հերոսը, որը հենց ինքն էր,
վիրավորվելուց հետո թռչող գնացք է սկսում տեսնել: Այսինքն՝
այդ հեքիաթայինը միշտ պետք է լինի: Իրականությունը քչերին
է հետաքրքրում: Օրինակ՝ ես տանել չեմ կարողանում «Փոքրիկ
իշխանը», որովհետև դրանում շատ արհեստական գաղափարներ
եմ տեսնում, բարոյախրատական, խուրհուրդ հիշեցնող: Այն
ինձ համար սև թելով կարկատված գործ է: Միևնույն ժամանակ
համարում եմ, որ Լուիս Քերոլի «Ալիսան հրաշքների աշխարհում»
գիրքը հանճարեղ է: Երբ կարդում ես Քերոլին, հասկանում
ես, որ նրա համար միևնույն է՝ կկարդա՞ն իրեն, թե՞ ոչ: Նա չի
փորձում սովորեցնել՝ որն է ճիշտը և որը՝ սխալ: Նա մանկական
ստեղծագործություն է գրել, որում Թրթուրը նարգիլե է ծխում:

Գրականությունը դաստիարակչական գործիք չէ:
Գրականությունը քո անձնական փորձն է, որը
կարող է օգնել, կարող է՝ չօգնել: Դրանով ընթերցողի
աշխարհընկալումը մեծանում է: Ընթերցողը պետք է
նոր, հեղափոխական բան գտնի գրականության մեջ,
ինչպես նաև կինոյում:
– Հայ կինոյում կամ գրականության մեջ կա՞ն մարդիկ, որոնք
քեզ դեռ զարմացնում են:

– Կինոյում կդժվարանամ մեկին նշել՝ բացի Փարաջանովից …
Ընդհանրապես՝ ես չեմ հասկանում արվեստի տարանջատումը՝
հայկականի և համաշխարհայինի միջև: Ո՞րն է լավ գրողը կամ
ռեժիսորը: Նա, ում դնում ես համաշխարհային դեմքերի կողքին,
և նա հանգիստ կանգնում է: Թումանյանը, Սարոյանը, Տերյանը,
Չարենցը, Կոստան Զարյանը… Նրանցից յուրաքանչյուրը միշտ
կկարողանա կանգնել աշխարհի լավագույն գրողների կողքին ու
կանգուն կմնա՝ անկախ ժամանակից: Իհարկե, կան գրողներ,
որոնք գրել են շատ տեղային, խիստ ազգային թեմաներով, և
նրանք ևս շատ լավն են, բայց ես սխալ եմ համարում մեկ կամ մի
քանի գրողների կամ ռեժիսորների գործերով ազգային նկարագիր
ստեղծելը: Ես, անկեղծ ասած, ընդհանրապես չեմ հասկանում
ազգային նկարագիր ասվածը:
– Դրանում ինքնորոշման խնդիր կա միշտ: Երբ ինքնությունդ
քեզ համար օրգանական է, բնական, դու չես մտածում դրա
մասին, դրա բնորոշման մասին:
– Միանշանակ:

Արվեստի մեջ ազգային տարրի որոնումը ինձ համար
անհասկանալի է: Ընդհանրապես՝ արվեստի մեջ կա
մի չափորոշիչ՝ հավանում ես կամ ոչ:
Ես հաճախ ասում եմ՝ «Ճաշակին ընկեր չկա» արտահայտությունը
սխալ է: Կա լավ ճաշակով ընկեր և վատ ճաշակով ընկեր: Ես
արդեն բավականին երկար տարիներ աշխատում եմ գրքի
ոլորտում, և շատերը, գրքերի մասին կարծիքս լսելիս, ասում են՝
«բայց դա քո ճաշակն է», իսկ ես պատասխանում եմ՝ «այո, բայց,
ի տարբերություն ձեր ճաշակի, իմը վաճառվում է»:

– Այսօր ժամանակակից հայ գրականությունն է ավելի լա՞վը, թե
ժամանակակից կինոն:
– Բարդ է, չգիտեմ՝ ում օրինակով կարելի է ասել: Կա, և՛ լավ կինո
կա, և՛ լավ գրականություն: Ինձ թվում է՝ գնահատման համար
ժամանակ է պետք: Բացի այդ՝ այս հարցին պատասխանելու
ընթացքում անկեղծության խնդիր է առաջ գալիս: Ժամանակակից
գրողներից շատերը գիտեն, որ ես իրենց չեմ կարդում: Ես դա չեմ
թաքցնում: Մենք աշխարհը տարբեր կերպ ենք տեսնում: Բացի
այդ՝ կա նաև մրցակցության հարցը: Ես չեմ կարող գովել բոլորին:
Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ այդ գովասանքը մարդուն
փչացնելու ամենահեշտ ձևն է: Ռուս գրող Անատոլի Մարիենգոֆն
ասում էր. «Վատ գրողը չարախոսում է այն գրաքննադատներին,
ովքեր քննադատում են իրեն, և գովում նրանց, ովքեր
փառաբանում են իրեն: Իսկ լավ գրողը թքած ունի և՛ առաջինների
վրա, և՛ երկրորդների»: Ինձ համար սկզբունքը սա է: Ես գրում
եմ տեքստն այնպես, ինչպես զգում եմ: Ինձ համար տեքստի
մեջ կարևորն ազնվությունն է: Եվ ընդհանրապես: Ես, օրինակ,
տպվում եմ «Անտարեսում»: Շատ հարգում եմ իմ՝ այնտեղի
գործընկերներին, նրանց համարում եմ պրոֆեսիոնալներ, բայց
երբեք չեմ անցնում գործնական սահմանը: Ես գրող եմ, իրենք
հրատարակիչ: Ներկայացնում ես լավ տեքստ, հրատարակվում
ես: Սա ամբողջ աշխարհում գործող համակարգ է: Սովորական,
պայմանագրային աշխատանք, ոչ ավելի:
– Բայց Հայաստանը շատ փոքր է զուտ աշխատանքային
հարաբերությունների համար: Տարածքի փոքրությունը միշտ
միջանձնային հարաբերությունների տեղ է տալիս:

– Այո, և դա մեծագույն խնդիր է: Ընդհանրապես
գրականության զարգացման համար: Մեր գրողների
մեծ մասը երբեք Հայաստանից դուրս չի եկել: Քանի
դեռ դու չես հարաբերվել աշխարհի հետ, դուրս
չես եկել քեզ համար սովորական վիճակից, դու
չես կարող աշխարհին հետաքրքիր բան ստեղծել:
Աշխարհը տեսնելը, ճանաչելը շատ կարևոր է:
– Ի՞նչ է պետք գրականության զարգացման համար:
– Օրինակով ասեմ: Որոշ ժամանակ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը
կառավարության ներկայացուցիչներին նվիրեց հայ
ժամանակակից գրողների գրքերը: Ի դեպ, իմ գիրքն էլ կար
դրանց մեջ: Ինձ, օրինակ, հետաքրքիր է՝ այդ գրողներից մեկի
գրքերը սկսեցի՞ն ավելի շատ վաճառվել, թե՞ Փաշինյանի գիրքը
դեռ մրցակցությունից դուրս է: Խոսքը իմ գրքի մասին չէ,
այն վաղուց սպառվել է, արդեն երրորդ հրատարակություն է
սպասվում: Խոսքը նաև Փաշինյանի գրքի մասին չէ, այն ինձ էլ է
հետաքրքիր: Խոսքն այն մասին է, որ քաղաքական գործիչների
գրքերն ավելի շատ են վաճառվում, քան գրողների:

Սա իմ կարծիքով մեծագույն ողբերգություն է:
Քաղաքականությունը 21-րդ դարի գրականությունն
է: 21-րդ դարում նույնիսկ պետք չէ գրքեր այրել,
դրանք ուղղակի չեն կարդացվում:

Բացի այդ՝ կարծում եմ՝ գրականության և կինոյի զարգացման
համար ինքնակրթվել է պետք, շատ ու հիմնավոր:
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– Այդ դեպքում ո՞րն է արվեստը: Այն, ինչը հիացնո՞ւմ է:
– Այն, ինչը դուրս է այդ ամենից: Զգացմունքներից, էմոցիաներից:
Կենցաղային էմոցիաներից: Այն, ինչը ոչինչ չի պարտադրում:
Վերջերս Վոննեգուտի հարցազրույցներից մեկն էի կարդում:
Գրականության մասին խոսելիս՝ նա ասում է. «Ընթերցողները
որևէ բան լսել չեն ուզում: Նրանք խենթանում են սիրո համար:
Եթե սիրահարները միավորվում են, վերջ, պատմությունն
ավարտվեց, եթե անգամ հաջորդ րոպեին սկսվի Երրորդ
համաշխարհային պատերազմը կամ երկինքը մթագնի թռչող
ափսեների բազմությունից»: Նրան հարցնում են՝ «Այսինքն՝
դուք շրջանցո՞ւմ եք սերը»: Պատասխանում է՝ «Ես քննարկման
համար այլ թեմաներ ունեմ: Ռալֆ Էլիսոնը նույն բանն է արել իր
«Անտեսանելին» վեպում: Եթե նրա փառահեղ գրքի հերոսը գտներ
սիրո արժանի մեկին, խելագարի պես սիրահարված մեկին, գիրքն
անմիջապես կավարտվեր: Կամ՝ Սելինը՝ «Ճանապարհորդություն
գիշերվա եզրին» վեպում ուղղակի բացառում է ճշմարիտ և
վերջնական սիրո գոյության հավանականությունն այնպես, որ
պատմությունը կարող է անվերջ շարունակվել»:
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Կինոն մեր ցավոտ կողմն է, բաց վերքը, որի դեղդարմանը դեռ չենք գտել։ Սովետի փլուզումից 30
տարի է անցել, բայց կինոյի քաղաքականություն դեռ
չունենք։ Փորձերը, փնտրտուքները շարունակվում
են նաև այսօր։ Կինոոլորտի կարգավորման
նոր մոտեցումներ ենք սպասում մշակույթի
նախարարությունից՝ ակնկալելով, որ կձևավորվի
պետական քաղաքականություն, ու ռազմավարական
այս ասպարեզը կսկսի շնչել։ Կինոգետ Րաֆֆի
Մովսիսյանը մշակույթի նախարարի խորհրդական
դարձավ Հայաստանի նոր իշխանությունների
օրոք։ Ուրեմն եթե մեր կինոյի ասպարեզում
փոփոխություններ լինեն, ենթադրելի է, որ նրա
խորհուրդներն էլ են հիմք ծառայելու։ Այս պահին
չգիտենք՝ խոսքն ինչ փոփոխությունների մասին է,
որովհետև ձեռքներիս դեռ առարկայական նյութ
չունենք։

-Կինոն ե՞րբ դարձավ Ձերը, Րաֆֆի։
-Կինոյի հետ իմ առնչությունն սկսվեց, երբ կինոյի և թատրոնի
պետական ինստիտուտի կինոգիտական ֆակուլտետի ուսանող
դարձա։ Շատ պատահական եմ ընդունվել այդ ֆակուլտետ։
Կինո՝ որպես մասնագիտություն, ոչ թե ժամանց, որը կարելի է
խորությամբ ուսումնասիրել, հետաքրքիր շերտեր բացահայտել,
ընկալել եմ երկրորդ կուրսում։ Կինոյի հետ իմ առաջին բախումը
շատ տարօրինակ էր։ 17 տարեկան պատանուն միանգամից ցույց
տալ Էյզենշտեյնի «Պոտյոմկին զրահանավը», բնական է, որ
խոր հիասթափություն պետք է առաջացներ կինոյի նկատմամբ։
Սա, ի դեպ, կրթական լուրջ խնդիր է։ Հիմա, երբ հիշում եմ
ուսանողական տարիներս, մտածում եմ՝ մասնագիտական
մոտեցումների առումով ինչքան բան կարելի էր փոխել կրթական
համակարգում։
-Իսկ մինչ Էյզենշետեյնը, կինոյի մասին ի՞նչ պատկերացումներ
եք ունեցել։
-Պատկերացումներս ժամանցային էին, այսինքն՝ այն, ինչը կարող
էր գյուղում ծնված պատանուն հետաքրքրել՝ VHS տեսաերիզներով
կամ հեռուստատեսությամբ ցուցադրված մարտաֆիլմեր՝ սկսած
Բրյուս Լիի, Ժան-Կլոդ Վան Դամի, Չակ Նորիսի կարատեկինոներից մինչև տարբեր կատակերգություններ։
-Էյզենշտեյնի «Պոտյոմկին զրահանավի» հետ առաջին
«բախումն» ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ, ի՞նչ վերլուծություններ
արեցիք։ Իրականում կրթական լուրջ խնդիր եք առաջ
քաշում։ 17 տարեկան պատանին չէր կարող պատրաստ լինել
Էյզենշտեյնին։
-Եթե նույնիսկ դու սովորում ես ոչ թե կինոգիտական, այլ
ռեժիսուրայի ֆակուլտետում ու քեզ միանգամից հրամցնում
են 100 տարի առաջ նկարահանված սև-սպիտակ համր ֆիլմ,
ու դասախոսը ջանում է համոզել, որ դա հանճարեղ ֆիլմ է,
դու հասկանում ես, որ լավ կինոյի մասին պատկերացումը քեզ
մոտ երբեք էլ չի ձևավորվելու։ Առաջին բախումը վանելու է.
դա անխուսափելի է։ Ճիշտ կլիներ մինչ այդ տեսականորեն
պատրաստեին մեզ, ասեին, որ եթե չլիներ այդ ֆիլմը, չէին
լինի նաև պատանի տարիների մեր սիրած ֆիլմերը, չէր լինի
ժամանակակից կինոն։
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-Եթե Դուք լսարան մտնեիք, ինչպե՞ս կանեիք, ի՞նչ մոտեցում
ցույց կտայիք ուսանողներին։
-Եթե կինոգիտական կուրսում դասավանդելու հնարավորություն
ունենայի, կինոյի պատմությունը կսովորեցնեի հակառակ

ժամանակագրությամբ, կսկսեի մեր օրերից ու հետ կգնայի
ակունքներ։
-Ուսուցման արդյունավետությունը կբացատրե՞ք։
-Պետք է ուսանողին նախ ցույց տալ այսօրվա լավագույն
ֆիլմերը, որոնք ավելի հեշտ են նայվում, սյուժետային, ժանրային
են, հայտնի դերասաններ են խաղում, նկարահանված են
ժամանակակից շնչով ու մեզ ավելի մոտ են, հետո ետ գնալ
ու ցույց տալ դասական հին ֆիլմերի հետ կապը։ Կինոյի
կենսագրությունը պետք է ուսումնասիրել հակառակ կողմից՝ մեր
ժամանակներից, ու հասնել սկզբին, ակունքներին։
-Ըստ իս՝ հետաքրքիր մոտեցում է. առհասարակ յուրաքանչյուր
արվեստ սկսում է ուսումնասիրվել ակունքներից, Դուք
առաջարկում եք կինոն ուսումնասիրել պայմանականորեն
ասած՝ վերջից, մեր օրերից։
-Կինոյի պատմությունն ուսումնասիրելու համար շատ կարևոր
է իմանալ, որ Էյզենշտեյնը 1925 թվականին նկարահանել է
«Պոտյոմկին զրահանավը», որը հեղափոխության մասին է, բայց
մեզ այսօր հետաքրքրում է մեր հեղափոխության մասին, կամ
վերջին 10 տարվա մեր կյանքի մասին նկարահանված ֆիլմը։ Ի
վերջո, կինոգետը նա չէ, ով գիտի կինոյի պատմությունը, կամ
շատ ֆիլմեր է տեսել, շատ դերասանների է ճանաչում, այլ նա
է, ով կարող է ֆիլմը նայել, անցկացնել պատմական էքսկուրս,
բացատրել ժանրային զարգացումը և վերլուծել։ Իսկ դրա համար
կինոգետը պետք է ոչ միայն կինոյի պատմությունը, այլև արվեստի
բոլոր ճյուղերին, քաղաքական բոլոր իրադարձություններին
քաջատեղյակ լինի։
– Եթե «Պեպո» ֆիլմի մասին գրելու անհրաժեշտություն լինի,
մեր կինոգետները ակտիվորեն կգրեն, բայց ժամանակակից
ֆիլմերին հազվադեպ են արձագանքում։ Չեն հավանում՝
դրա՞ համար չեն գրում, թե՞ կինոգիտական վերլուծության,
կինոքննադատության պահանջարկ չկա։
-Մեր հին ֆիլմերը, միանշանակ, վերարժևորման խնդիր ունեն։
Այդ ֆիլմերն այն ժամանակ ստեղծվել են նույն գաղափարական
հավատամքով, որով և հետո գնահատվել են, այսինքն՝
ֆիլմի ստեղծման ու պատրաստի արտադրանքի ընկալման,
գնահատման միջև խնդիրներ չեն եղել։ Կինոգետները ֆիլմի դեմ
որևէ բացասական բան չեն գրել, եթե այդ ֆիլմը

-Բայց ինչո՞ւ է անտերության մատնված, կինոգետը
մասնագիտություն ունի, թող գրի, հրատարակի. պետության ու
իր միջև անպայման պետք է ինչ-որ կա՞պ լինի։
-Խոսքը դրա մասին չէ. եթե դու կինոգետ ես ու որոշել ես գումար
վաստակել միայն քո մասնագիտությամբ զբաղվելով՝ ուղղակի
անհնար է։ Եթե շուկան մեծ է, ինչպես խոշոր պետություններում,
դա դեռ հնարավոր է. այնտեղ կա մրցակցություն, տարեկան մի
քանի տասնյակ ֆիլմ է ցուցադրվում, և այնտեղի հանրությունն
ուզում է կողմնորոշվել՝ որ ֆիլմը նայի։ Մեծ շուկայում ֆիլտրի
կարիք կա, մեզ մոտ վաղուց այդ ֆիլտրի կարիքը չկա։ Ես՝ որպես
կինոգետ, ասում եմ. ցանկացած ֆիլմ, որը նկարահանվել է
մեր երկրում, պարտադիր դիտվում է, ու դրանով հանրության
գնահատականն ավարտվում է։ Լավն է, թե վատն է ֆիլմը, դա
արդեն P.S. է, երբ այն իջնի էկրանից։ Իսկ ո՞րն է կինոքննադատի
դերը. նա պետք է կարողանա ազդել շուկայի վրա, իր
արձագանքով պետք է որոշվի՝ տվյալ ֆիլմն ինչքան ժամանակ
է մնալու էկրանին, տվյալ ռեժիսորի կամ պրոդյուսերի կողմից
հաջորդ ֆիլմի նկարահանման հավանականությունն ինչքա՞ն է։
Այսօր մեր երկրում այդ խնդիրը չկա։ Լավագույն դեպքում կարող
ենք ասել՝ այսինչի ֆիլմը լավն էր, մյուսինը վատն էր։ Ի՞նչ գրես
այդ ֆիլմի մասին, ի՞նչ է փոխվելու դրանից։

-Այսինքն՝ լիարժեք սերնդափոխություն չի եղել. կինոյում մի
ամբողջ սերնդի տեղը թափուր է մնացել, իսկ դա չի՞ նշանակում
արդյոք, որ հաջորդ սերունդը հենման կետ չի գտնի կամ դժվար
կգտնի, եթե իր նախորդը բացակայում է։
-ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո առայսօր մի հսկա անդունդ կա, թեև
պետք է նշել, որ 1990-ականներին բավականին արժեքավոր
ֆիլմեր են նկարվել, քան 2000-ականներին ու դրանից հետո։
Վերադառնանք կինոգետին. նրա խնդիրն այս ամբողջի մեջ
մխրճվելն է. ի վերջո, կինոգետն անկողմնակալ է, որովհետև նա
կինոարտադրող չէ. նրա գործում իր ու մյուսների շահերի բախում
չկա։ Կինոգետ ընկերներիցս մեկը միջազգային փառատոներից
էր վերադարձել։ Ասաց. «Ինձ այնտեղ մերկ էի զգում, որովհետև
հայկական կինոյի ոչ անցյալի, ոչ ներկայի մասին ոչ ոք ոչինչ
չգիտի»։ Կինոգետի ամենամեծ երազանքն այն է, որ դրսում եթե
անգամ հայ ռեժիսորների անունները չիմանան, գոնե ասեն.
«Գիտենք, որ Հայաստանում լավ կինո է նկարահանվում»։ Այդպես
դրսում ասում են վրացական կինոյի, բայց ոչ մեր մասին։
–Վերադառնանք պետության մասնակցությանը։
-Կարծում եմ, պետության մասնակցությունը պետք է լինի
մինիմալի հասնող աննկատ։
-Կա՞ պետական քաղաքականության հայեցակարգ, որ հինը
փոխի, նոր հիմքերի վրա դնի։
-Հիմա մեր խնդիրն է հասկանալ՝ ուր ենք գնալու։ Հին
ձևով շարունակել ուղղակի չի կարելի։ Ես վստահ եմ, որ
նախկին իշխանություններից շատերը փորձել են դրական
փոփոխություններ անել, բայց քանի որ ընդհանուր համակարգը
հիվանդություններով է պատված եղել, չէր կարող այդ
համակարգի մի օրգանը հանկարծ սկսել փայլուն աշխատել։
Պետք է լրջորեն աշխատել։ Նոր իշխանությունները մեզ ասել են՝
արեք այնպես, որ բոլորը գոհ լինեն։
-Հասկանալի է, որ դրա համար ժամանակ է պետք, բայց
հասարակությունը չի կարող երկար սպասել։
-Եթե այսօր մշակույթի նախարարության, ազգային
կինոկենտրոնի համար չկան սիրելի, արտոնյալ ռեժիսորներ,
ստուդիաներ ու պրոդյուսերներ, բոլորը մրցակցային հավասար
պայմաններում են, ուրեմն մոտ ապագայում դրական
փոփոխություններ հաստատ կլինեն։
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-Ուրեմն կինոգիտական, կինոքննադատական խոսք չպե՞տք է
լինի։
-Վերջին 3 տարվա ընթացքում ես կինոգիտական հոդված եմ
գրել միայն այն դեպքում, երբ չեմ կարողացել չգրել։
-Բայց գրելով գումար չե՞ք վաստակել։
-Իհարկե, ոչ։ Դրա համար էլ չեմ գրում, գրում եմ միայն իմ
հաճույքի համար կամ, ինչպես ասացի, միայն այն դեպքերում, երբ
ուղղակի չեմ կարող չգրել։ Դրա համար էլ ստիպված եմ զբաղվել
այլ գործերով։ Հայաստանում կինոյի խնդիրն ուրիշ է. պետք է
կարողանալ ազդել այլ խնդիրների վրա, որպեսզի կինոյի խնդիրը
լուծվի։
-Եկանք-հասանք կինոյի քաղաքականությանը։ Պետական
քաղաքականություն կինոյում պե՞տք է լինի։
-Պետական քաղաքականություն կինոյում պետք է լինի այնքանով,
որքանով պետությունն է մասնակցում կինոյի ստեղծմանը։
Պետությունը՝ որպես արտադրող, չպետք է հանդես գա,
որովհետև պետությունը ցանկացած արտադրողի հանդեպ
միշտ շահեկան դիրքում է։ Ես կարծում եմ, որ որևէ դեպքում
պետությունը չպետք է թելադրի արտադրողին ու չպետք է
սահմանափակի շուկան։ Պետությունը կարող է լավագույն
դեպքում աջակցություն ցույց տալ այն կինոյին, որը շուկայում չի
կարող մասնավոր կինոարտադրողին հետաքրքրել, որովհետև
այն լայն զանգվածների համար չի նախատեսված։
-Այսինքն՝ ֆիլմ, որն իր թեմայով, ժանրով, արծարծած
գաղափարով փող չի կարող բերել, բայց պետք է պետությանը,
որովհետև, օրինակ՝ ազգային նշանակություն ունի։
-Այո, այստեղ է հենց ձևակերպվում պետության
քաղաքականությունը, երբ մենք փորձում ենք որոշել՝ իսկ ո՞րն է
այն կինոն, որ անհրաժեշտ է այսօր պետությանը։ Այսօր կինոյի
ոլորտին տարեկան ցուցաբերված պետական աջակցությունը
հավասար է եվրոպական միջին բյուջեով մեկ ֆիլմի ծախսին։
Մենք փորձում ենք դաշտը կարգավորել այնպես, որ պետության
տրամադրած փոքր գումարի դեպքում ռեժիսորը համարտադրող
գտնելու հնարավորություն ունենա։ Մենք կորցրել ենք 30 տարի,
ու քանի որ պետությունն է եղել ֆիլմարտադրողի հիմնական
ֆինանսավորողը, կոռուպցիոն գործընթացներ են տեղի
ունեցել։ 30 տարի մարդիկ հարկեր են վճարել պետությանը,
դրանցով ֆիլմեր են նկարվել, բայց արդյունքում այդ գումարները
փոշիացվել են, որովհետև կինոարտադրանքի որակ չեն տվել։ Այդ
30 տարին նշանակում է մի ամբողջ սերնդի ոտնատակ տալ։ Երբ
շուկայում իշխելու քո խաղաքարտերով ոչնչացրել ես մարդկանց
ստեղծագործական գաղափարները։ Իսկ այդ մարդիկ կորցրել են
ինքնադրսևորման հնարավորությունը, ու այսօր արդեն միգուցե
այլևս մրցունակ չեն։

Հ.Գ.
Միայն վերջին 10 տարվա կինոյի բյուջեի
հանրագումարը կազմում է մոտավորապես 5,5
միլիարդ դրամ։ Թող հռետորական հարց չստացվի,
բայց ո՞վ է էկրանին թեկուզ մեկ արժեքավոր ֆիլմ
տեսել։ Նշանակում է 30-40 տոկոս աղքատության
ցուցանիշ ունեցող պատերազմական մեր երկրում
5,5 միլիարդ դրամ է փոշիացվել։ Հասկանալի է,
որ կինոյի զարգացման նպաստավոր պայմաններ
չունենք նաև այսօր։ Կինոյի նոր քաղաքականության
արդյունքի մասին էլ կարծիք հայտնել չենք
կարող մինչև չտեսնենք այդ քաղաքականության
ապացույցները՝ նոր ֆիլմեր։
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ներկայացրել է շատ լուրջ գաղափարախոսություն։ Այդ իմաստով
եթե մենք ուզում ենք հասկանալ՝ որոնք են մեր լավագույն
ֆիլմերը, պետք է նստենք, լրջորեն ուսումնասիրենք ու այդ
գաղափարական ճնշումները մի կողմ դրած՝ գնահատենք
ֆիլմը։ Միգուցե շատ ֆիլմեր, որոնք այսօր էլ դասագրքերում
լավագույնն են համարվում, իրենց տեղն այլ ֆիլմերի զիջեն,
որոնք անկյուններում են մնացել ու որոնց նկատմամբ հատուկ
քարոզչություն չի կատարվել։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա կինոյի
մասին մասնագիտական վերլուծություններին, ես ունեմ ընկերներ,
որոնք իրենց գրպանից գումար ծախսելով՝ միջազգային
փառատոների են գնում, որպեսզի նոր ֆիլմեր դիտեն ու գրեն
դրանց մասին։ Սովետական տարիների ու այսօրվա կինոգետի
մասնագիտական գործունեության, պարտականությունների
սահմանները խիստ տարբեր են։ Այն ժամամակվա թե՛ կինոյի, թե՛
կինոգետի վրա գաղափարախոսություն քարոզելու, նաև այսպես
ասած՝ «գործ տվողի» պարտավորություն է դրված եղել։ Շատ
հաճախ հանրությանը պետական գաղափարական դիրքորոշումն
արտահայտելու օղակը եղել է կինոգետը։ Մեր ժամանակներում
դա չկա, կինոգետներն ու կինոքննադատները մնացել են
անտերության մատնված։ Ու հարց է առաջանում՝ ո՞ւմ համար
պետք է գրի կինոգետը։
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Կինո-գրականություն բարդ փոխհարաբերությունների
մասին «Կինոաշխարհը» զրույցի է հրավիրել
բանաստեղծ, մշակույթի նախարարության գրական
ծրագրերի համակարգող Արմեն Սարգսյանին: Մեր
զրուցակիցը գրական մամուլում վերջին տարիներին
ամենաընթերցված հեղինակներից է: Նրա
«Չկարդացած գրքերի փոխարեն» բանաստեղծական
ժողովածուն արժանացել է հանրապետության
նախագահի 2016 թվականի մրցանակին գրականության
ասպարեզում:
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-Մեր զրույցը սկսենք Ձեր սիրելի՝ «Կեսգիշերային Փարիզը»
ֆիլմից: Ինչու՞ Վուդի Ալեն և հատկապես այս ֆիլմը: Թեև ինքս
էլ Վուդի Ալենին համարում եմ կախարդական հնամենի մի
սնդուկ, որից անվերջ կինոհրաշքներ են դուրս հորդում:
– Վուդի Ալենը ցնցող է։ Ինտելեկտուալ կոմեդիայի հայրը տեսնում
և նկարում է երևույթներ, զգացողություններ, որոնք կան մեր
մեջ, բայց երբեմն դրանց մասին չենք էլ մտածել, ուր էր թե
գրի առնեինք։ Իսկ նա գրի է առնում։ Ընդհանրապես, Ալենը
գեղարվեստական խառնվածք է. գրում է, նվագում, ֆիլմ նկարում։
Նա մի անբացատրելի հանճար է։ «Կեսգիշերային Փարիզը» հենց
այն պարզությունն է, որ փնտրում ենք, այն Փարիզն է, որ հիմա
չկա։ Եվ հետո, երբ ֆիլմի հերոսը միջին տարիքի տղամարդ է,
ինքդ քեզ առավել հեշտ է պատկերացնել նրա դերում։ Միջին
տարիքը և երիտասարդ է, և հասուն։ Հիմա չկան Հեմինգուեյը,
Ֆիցջերալդը, Դալին։ Գերտրուդ Սթայնն էլ չկա, նրա կերպարն էլ
չկա, ում տուն կհասցնեիր թաց ձեռագրերդ։

-Քանի որ խոսում ենք կինոյի և գրականության կապի մասին,
ուզում եմ Ձեր գնահատականը լսել երկարամյա այն բանավեճի
մասին, թե այդ կապն ավելի շատ մեծ հակասություն է, թե`
ներդաշնակություն:
-Ես անգամ հետևում եմ այն վեճին, թե որն է սկզբնապես երևան
եկել՝ կինո՞ն, թե՞ գրականությունը։ Եթե նախկինում կարծում էի,
թե ժայռապատկերները, որսի, աշխատանքային տեսարանները
գրականություն են եղել, երբ դեռ չկային գրերը, ապա վերջերս,
լսելով Փելեշյանի մի դիտարկում, թե այդ ամենը կինո է եղել՝
կարծես միտքս փոխեցի։ Բայց և այնպես, պետք է հիշել, որ երբ
դեռ կինոն չկար, մենք կարդում էինք եվրոպացի դասականներին,
որոնց բոլոր գործերն ասես կինոսցենարներ լինեին։ Ի վերջո,
գրականությունն ու կինոն նույն վերաբերմունքն ունեն աշխարհին։
Գրողի և բեմադրիչի գործակցությունն անձնական նկրտումների
ասպարեզում անհաշտ իրականություն է, որովհետև գրողները
շարունակելու են դժգոհել, թե չկա գրականությանը համարժեք

-Լավ կինոն միշտ սնվել է մեծ գրականութունից, բայց
մանավանդ նոր հազարամյակում ակնհայտորեն խզվել
է կինո-գրականություն կապը: Ինչու՞ կինոն հեռացավ
գրականությունից:
-«Ձյունամրրիկը» պատմվածքում Փարաջանովն ասում է.
«Կինոշնիկները թատրոն չեն սիրում…», ի՞նչ արած, հավանաբար՝
գրականություն էլ։ Հիմա կինոարտադրության մեջ մեծ
դրամաների և պատմությունների շրջան չէ։ Իսկ ամենը, ինչ
նկարում են այսօր, մեծ մասամբ վեպի կարիք չունի։ Մեկ-մեկ էլ
մտածում եմ, որ մարդիկ մեծ վեպեր կարդալ չեն ցանկանում։

Ընթերցողը ժամանակ չունի «ծանր» գիրք կարդալու,
որովհետև լավ գրականություն կարդալու համար
պետք է ոչ թե պարզապես ազատ ժամանակ
ունենալ, այլ լրջորեն մտավոր աշխատանք անել։
Սա՝ գիրքը։ Իսկ կինո՞ն։ Որպես կինոդիտող, երբեմն էլ
շփվելով կինոսիրող ընկերներիս հետ՝ հասկանում եմ, որ եթե
աշխատանքային օրվա ավարտ է, հոգնած ես, օգնության ձեռք
են մեկնում «արևածաղիկ-ֆիլմերը»։ Իսկ այդ «թեթև» ֆիլմերը
գրականության հենարանի կարիք չունեն։ Մի բան էլ կա,
լավ սցենարը նույնպես գրականություն է։ Վատ է, երբ այսօր
թատրոնի ու կինոյի համար գրված սցենարները ոչ թե լավն են,
այլ՝ հարմարեցված։ Այո, հենց հարմարեցված։ Չեն փորձում
ջանք թափել լավը հարմարեցնել-բեմադրելու ուղղությամբ։ Դրա
համար էլ այսօր դրամատուրգիա կարդացող չկա։ Ասում են, դե
բա դրամատուրգիան թատրոնի համար է։ Ո՞վ ասաց։ Սարոյանը,
Ադամովն ու Բեքեթը չլսեին։

-Հայտնի է, որ տապալման վտանգն ավելի մեծ է, երբ
էկրանավորում են դասականներին, ինչու՞ այս դեպքում ավելի
շատ ձախողվում են, քան՝ հաջողում:
-Տապալման վտանգը միշտ էլ մեծ է։ Եթե դասական գործ է
էկրանավորվում, ապա հանրության «հակահարվածին» պետք
է պատրաստ լինել։ Մարդիկ կարծում են, որ երբ դասականին
ես անդրադառնում, ուրեմն ուզում ես վերարժևորել։ Իսկ
վերարժևորումն այդքան էլ լավ բան չեն ընկալում։ Գուցե կարծում
են, թե դա տանում է մշակութային ժառանգության ոչնչացման։
Իսկ գրականությունը ժառանգություն է։
Ժամանակակից գործ ընտրել-էկրանավորելն էլ դյուրին չէ.
գրողը ի վերջո դժգոհ է մնալու ռեժիսորից։ Անդրադարձը մի
բանի, երևույթի, իրադարձության, որի հանդեպ կա ձևավորված
վերաբերմունք և «հոգատարություն», միշտ էլ վախեցնող է։
Ի՞նչ է ստացվում. ռեժիսորը վախենում է իրեն ժամանակակից
գրողից, գրողն էլ վախենում անդրադառնալ իր ժամանակի
մարդուն կամ իրադարձությանը։ Այդպես էր դեռ նեոռոմանտիզմի
դարաշրջանում։ Այդ վախով ստեղծվեցին Շանթի «Հին
աստվածները», Թումանյանի «Սասունցի Դավիթը», Իսահակյանի
«Աբու-Լալա Մահարին»։

Գրողը միշտ ունի օրախնդիր՝ գրել իր
ժամանակակցի մասին, բայց, ահա, հապաղում
է։ Մենք էլ Լևոն Խեչոյանի կենդանության օրոք
վախենում էինք ազատորեն փաստել, որ «Սև գիրք,
ծանր բզեզ» վեպը Արցախյան պատերազմի մասին
լավագույն գրական ստեղծագործությունն է. բա որ
քարկոծե՞ն, չհամաձայնե՞ն, ախր տեսնող-ապրողները
դեռ մեր կողքին են։
-Հայկական կինոն այս իմաստով հատուկ թեմա է, ինչու՞
չունենք մեր մեծ գրականությանը համարժեք կինո։
-Կինոն երբեք չի կարող համարժեք լինել գրականությանը։
Կինոն գրքի ընկալման արտահայտումն է ռեժիսորի հայացքով,
թեմայի հասկացման իր կերպով։ Այն շատ հաճախ չի համընկնում
ընթերցողի անհատական ընկալմանը։ Եվ սա բնական է։
Կինոն և գրականությունը արվեստի տարբեր տեսակներ են։
Լավ գրքի ընթերցանությունը մտավոր և ստեղծագործական
լուրջ աշխատանք է պահանջում։ Դու պիտի հայտնվես
գործողությունների նկարագրման ժամանակահատվածում, ինքդ
պիտի կերպավորես հերոսներին, մտքում բեմադրես նրանց,
հագցնես, դուրս բերես փողոց, տրամաբանական անցումներ
ստեղծես դիպաշարերի միջև։
Ընթերցված գրքի էկրանավորումը նայելիս մենք փորձում
ենք գնահատել ռեժիսորի աշխատանքը՝ վերանալով
բովանդակությունից։ Ֆիլմը նայելիս մենք զրկված ենք
մտապատկեր ստեղծելու ազատությունից, ընդունում ենք
այն, ինչ մատուցում են մեզ։ Եվ երբ գրքի մեր ընկալումը չի
համապատասխանում ֆիլմի պատկերածին, «զայրանում ենք»։
Սա վերաբերում է նաև հակառակ գործընթացին։ Երբ սկզբում
ֆիլմն ես նայում, հետո կարդում գիրքը։ Այստեղ էլ շահում է ֆիլմը։

-Ազգային կինոյի ամենասիրված ֆիլմերից են Հրանտ
Մաթևոսյանի գործերի էկրանավորումները: Բայց ինքը`
Մաթևոսյանը, լուռ, երբեմն էլ բարձրաձայնված դժգոհություն
ուներ: Ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:
-Մաթևոսյանը փաստում էր, որ կինոդիտողը նվազ տեղեկություն
ունի հայի կերպարի մասին։ Այդ կերպարը աշխարհին ճանաչելի
դարձնելու գործը դրված է գրողի և կինոգործչի ուսերին։ Այն
մի սայլ է, որ պիտի առաջ տանեն երկուսն էլ։ Բայց ահա,
գրողի «լուծընկերը»՝ կինոգործիչը, կարծես թերանում է իր
պարտականություններում։ Կարծում էր, որ մեր ռեժիսորները
փորձում են ստանալ ազգային կինո՝ համաշխարհայինին ինչինչ երանգներ հաղորդելով, այնինչ պետք է մտածել պարզապես
լավ արվեստ ստեղծելու մասին, որովհետև «արվեստ՝ նշանակում
է ազգային»։ Ընդ որում, Վարպետն այս պատկերացումն ուներ
և կինոյի, և գրականության վերաբերյալ, որովհետև ըստ նրա
գրականությունը հայրենիք չունի, բայց առանց հայրենիքի
գրականություն ստեղծել չես կարող։ Գուցե պատճառը համարում
էր կինոգործիչների անտեղյակությունը մեր գրականությանն ու
մշակույթի պատմությանը, ավանդույթներին։

Կինոյի բեռը ծանր է, շատ ծանր։ Կինոյի լծակների և
ազդեցության հետ գրականությունը ոտք մեկնել չի
կարող, ուրեմն կինոն ավելի մեծ առաքելություն ունի
մեզ աշխարհին ներկայացնելու գործում։
-Ինչքանո՞վ այսօր ազգային կինոն ունի գրականությունից
սնվելու պահանջը:
-Ազգային կինոն մեր կյանքի և իրականության, կերպի,
բնավորության այն արտահայտման միջոցն է, որ
թարգմանություններ պիտի անի գրականությունից։ Բայց այն
գրականությունից, որը ճանաչում է կյանքը, մարդուն, որը չի
տանջվում հերոսներ ու իրադարձություններ ստեղծել, բաներ,
որոնք չկան։ Եվ երբ հետ ես նայում… որքան դժվարությամբ
կարողացան մեզնում ազգային կինո ստեղծել։ Մալյանը
կարևոր հերոս է այս թեմայով դատողություններում։ Մենք
հաճախ խառնում ենք հայկական կինոն ազգայինին, եթե ֆիլմը
հայկական է, դա դեռ շատ հեռու կարող է լինել ազգայինից։
«Պեպո»,«Եռանկյունի»… ֆիլմեր, որ դարձան ազգային կինոյի
հիմնաքարերը։ Ֆիլմեր, որ դժվարությամբ ստեղծվեցին, ծանոթ
ենք այն պատմություններին, թե ինչպես էին դրանց սցենարները
հաստատվում Մոսկվայում, ինչպիսի խմբագրումներ էին անում, որ
սցենարիստն ու ռեժիսորը երբեմն հրաժարվում էին այն նկարելու
մտքից, իսկ նկարելիս էլ գոհ չէին, չէին էլ թաքցնում. դա իրենց
ֆիլմը չէր։

Այսօր ու՞ր է, կա՞ ազգային կինո։ Մեզնում ստեղծվող
ժամանակակից գրականությունն էլ կինոյի համար
չէ։
-Գուցե էս մեծ խզման հիմքը չկարդացող հանդիսատեսն է։
-Չէ, կարդում են։ Շատ են կարդում։ Գրադարանների,
գրախանութների հետ երբ զրուցում եմ, պարզ է դառնում,
որ կարդում են։ Այլ բան է, որ հայերեն են քիչ կարդում,
ժամանակակից հայ գրականություն են քիչ կարդում, բայց
կարդում են։ Համացանցով են կարդում, էլեկտրոնային գրական
մամուլ են կարդում։ Հանդիսատեսը տեղյակ է, կիրթ, զարգացած։
Դրսի աշխարհի հետ շփումը արգելքներ չունի։ Մենք պատրաստ
ենք լավ ֆիլմեր տեսնել-գնահատել։

Ծեծված բան է, բայց սխալ, երբ ասում են,
թե պահանջարկն է ձևավորում առաջարկ։
Ընդհակառակը։ Առաջարկն է ձևավորում
պահանջարկ։ Մեր թիրախը ո՞ր որակի լսարանն է,
ո՞ր հանդիսատեսը։ Այսօր ոչ ոքի չես խաբի։

-Կինոն նաև հզոր քարոզչամիջոց է. ի՞նչ պետք է անել,
որ կինոյի միջոցով հանդիսատեսը կրկին մոտենա
գրականությանը:
-Շատերը կարծում են, որ եթե ֆիլմը նկարահանված է գրքի
հիման վրա, ապա այն կստիպի կինոդիտողին գնալ գրքի
հետևից, կարդալ այն։ Բայց հիմա այնքան է սեղմվել ժամանակը,
որ մարդկանց թվում է, եթե արդեն գրքի մասին պատկերացում
ունեն ֆիլմից, պետք չէ այլևս ժամանակ ծախսել այն կարդալու
համար։ Կարծում եմ, եթե ֆիլմը այնքան խորն է, որ ստիպում
է իր մասին մտածել ավարտից հետո և ավելի հետո, ուրեմն
գիրքը գտնել-կարդալու ցանկությունը կրկնակի է լինելու։ Ուզում
ես առավել մանրամասն ծանոթանալ իրադարձություններին ու
կերպարներին, դուրս չգալ այն իրականությունից, որում հայտնվել
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կինո, ռեժիսորներն էլ շարունակելու են դատափետել
հեղինակներին կինոյի ստեղծման համար անհրաժեշտ ատաղձի
բացակայության կամ անկիրառելիության մեղադրանքով։ Լավ
օրինակներն էլ քիչ չեն։ Գեղարվեստական առանձնակի արժեք
չունեցող շատուշատ գործեր անասելի հաջողություն են բերել
ռեժիսորներին։ Իհարկե, եղել է, երբ լավ գրականությունը
պարզապես ոչնչացվել է բեմադրիչի ձեռքով։ Կարծում եմ՝ մեր
իրականությունում Մալյան-Գրականություն անքակտելի կապը
հենց ներդաշնակության արտահայտություն է։
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Շատերը կհիշեն Հանրային հեռուստատեսությամբ
տարիներ շարունակ եթեր հեռարձակված «8 1/2»
հաղորդաշարը, որը կինոգետ Զավեն Բոյաջյանի
հեղինակային ծրագիրն էր։ 1990-ականներին
արտասահմանյան ֆիլմերը, այն էլ՝ դասական,
բացառիկ երևույթ էին։ Զավեն Բոյաջյանին
հաջողվում էր գտնել արժեքավոր ֆիլմեր ու էկրանից
հանրությանը ծանոթացնել, կինոգիտական
մեկնաբանություններով բացել ու բացահայտել
ֆիլմերի «գաղտնիքները»։ Ոչ ոք կասկածի տակ
չի կարող դնել Զավեն Բոյաջյանի կինոգիտական
հմտությունները, ճաշակն ու փորձառությունը. այդ
վերաբերմունքը նա վաստակել է։

-Նախ ասեմ, որ տարեկիցներիցս շատերի պես Ձեր «8 1/2»ի վրա եմ մեծացել ու կրթվել։ Դուք առաջինն էիք, որ ինձ
ուղղորդեցիք դեպի մեծ կինո ու ինձ համար սահմանեցիք
կինոարվեստի չափանիշները։ Մութ ու ցուրտ, անարվեստ
տարիներին Ձեր հաղորդումը բարձր արվեստի հետ շփվելու
եզակի հնարավորություն էր։
– Ձեզ նման կարծիքներ հայտնողներ այն ժամանակ չկային։
Թեև ես հիացմունքի, խանդավառության կարիք ունեցող մարդ
չեմ, բայց երբ ինչ-որ բան ես անում, ուզում ես հասկանալ՝
արածդ պե՞տք է մարդկանց, թե ոչ։ Այդ հաղորդաշարն ավելի
շատ իմ անձնական խանդավառության վրա էր հիմնված։ Ոչ
հոգեպես, ոչ նյութապես ես որևէ շահաբաժին չեմ ստացել։
Պարզապես կինո շատ էի սիրում և ուզում էի, որ իմ առօրյան
միշտ կապված լինի կինոյի հետ։ Իսկ կինոգիտական
գործունեությանս մասին արձագանքն այն ժամանակ ես չեմ էլ
լսել ու զգացել։ Հ1-ի ղեկավարությունն ու տիրող մթնոլորտն ինձ
այն միտքն էին ներշնչում, որ իմ հաղորդաշարը հետաքրքրում
է հեռուստազանգվածի շատ փոքր հատվածին միայն։ Ես
գիտակցում էի, որ բարձրարժեք կինո եմ ներկայացնում, ու այդ
միտքն ինձ հոգևոր բավարարություն էր պատճառում։ «8 1/2»ից բացի, ֆիլմերի կրկնօրինակման բաժնում էի աշխատում.
չափազանց ծանր գործ էր, բայց հաջողվում էր ինչ-որ արդյունքի
հասնել։ Ցավոք, հեռուստատեսության ղեկավարության
պատճառով այդ ամենը փլուզվեց։
-Անկախությունից ի վեր արվեստն արվեստ ստեղծողին փող չի
բերում, Ձեր դեպքո՞ւմ էլ էր այդպես։
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-Այն ժամանակ կարծիք կար, թե հնարավոր չէ
կինոգիտությամբ ու կինոքննադատությամբ գումար
աշխատել։ Ես տարիներ շարունակ իմ ապրուստը
վաստակել եմ կինոյով՝ ֆիլմեր եմ ցուցադրել,
գրել եմ, լուսաբանել բազմաթիվ փառատոներ ու
կինոիրադարձություններ։ Արդեն 15 տարի «Ոսկե
ծիրանի» կատալոգի խմբագիրն եմ։

-Նախկնում հանրային մարդ էիք, այսօր Ձեզ հազվադեպ
կարելի է տեսնել անգամ ֆիլմերի պրեմիերաներին ու
փառատոներին։ «8 1/2»-ը վերսկսելու կամ այլ հաղորդաշարի
նպատակ չունե՞ք։
-«8 1/2»-ն իր ձևաչափով մնացել է իր ժամանակի մեջ։ Եթե
ցանկանամ նորից հանրությանը կինո ներկայացնել, ապա պետք
է փորձեմ գտնել մատուցման ավելի ժամանակակից ձևեր։ «8
1/2»-ը ժամանակին իր դերը կատարել է, երբ ուրիշ խնդիրներ
կային, լսարանն ուրիշ էր, ֆիլմերը պակաս մատչելի էին։ Հիմա
համացանցի շնորհիվ գրեթե ամեն ինչ հասանելի է, այդ թվում՝
կինոն։
-Կինոն հիմա անհամեմատ հասանելի է, բայց կինոն իրապես
հասկանալու, արժեքավոր ու անարվեստ ֆիլմերն իրարից
տարբերելու համար ուղղորդող է պետք։
-Ես համոզված եմ՝ նրանք, ովքեր իսկապես կինո սիրում են ու
հետևում են կինոաշխարհում կատարվող իրադարձություններին,
դրան հարակից՝ կարդում են նաև բազմաթիվ հոդվածներ, որոնք
նաև ուղենշում են՝ ինչն արժի նայել և ինչը՝ ոչ։ Չեմ ժխտում՝
մասնագիտական կարծիքի կարիք կա, բայց կինո այսօր պետք
է մատուցել այլ ձևաչափով։ Հիմա ես ավելի շատ եմ զբաղված,
քան այն ժամանակ, երբ զբաղվում էի բացառապես կինոյով,
թղթակցում էի առնվազն 3 թերթի, Հ1-ի կրկնօրինակման
բաժնի գլխավոր խմբագիրն էի, «8 1/2»-ի վրա էի աշխատում,
թարգմանություններ էի անում։ 10 տարուց ավելի ՆՓԱԿ-ում
ֆիլմեր եմ ցուցադրել ու ներկայացրել. ուզում էի կինոակումբ
ունենալ, քննարկումներ կազմակերպել, բայց չհաջողվեց։ Դա
էլ էր մի փուլ, որ անցավ-գնաց։ Հիմա կշեռքի նժարը թեքվել
է ավելի շատ դեպի գրականություն, քան կինո։ Թիվն էլ եմ
կորցրել, թե այս տարի քանի գիրք եմ թարգմանել ու խմբագրել,
և այս ռիթմի մեջ եմ 2012 թվականից։ Ժամանակ չունեմ հետևելու
կինոաշխարհին, բացի այդ, այդ աշխարհն այնքան էլ իմ սրտով
չի։ Դասական կինոարվեստն ինձ շատ ավելի է հետաքրքրում,
քան ժամանակակից կինոարտադրությունը։ Եթե երբևէ
ձեռնարկեմ որևէ հաղորդաշար անցկացնել, ապա կընտրեմ
կինոյի դասական արժեքների մատուցումը։ Ավելի ու ավելի եմ
հակվում այն կարծիքի, որ կինոն որպես արվեստ՝ այսօր ավելի
շատ փառատոնային, ֆիլմադարանային, արտհաուզ ֆիլմերն են,
թեև ես այն ժամանակ էլ զանգվածային ֆիլմերի քարոզմամբ
չեմ զբաղվել։ Գեղարվեստական գրականության հետ գործ
ունենալը ներկա պահին շատ ավելի մեծ բավարարություն է ինձ
պատճառում։
-Գեղարվեստական գրականություն թարգմանելիս Ձեզ
հանդիպո՞ւմ են այնպիսի գործեր, որոնք հրաշալի ֆիլմեր
կդառնային։

-Մի խոսքով, անգամ գեղարվեստական գրականություն
թարգմանելիս Դուք չեք հեռացել կինոյից ու շարունակում եք
կինոյի տիրույթներում ստեղծագործել, այդպե՞ս է։
-Թարգմանական արվեստը ես որոշակիորեն կապում եմ կինոյի,
ռեժիսուրայի հետ։ Ընդհանրապես երիտասարդ տարիքում ավելի
շատ ռեժիսորի դերում էի ինձ պատկերացնում և մտադիր էի
ռեժիսոր դառնալ։ Եղել է ժամանակ, երբ թատրոնը գերադասել
եմ կինոյից։ Հետո թատրոնը փոխարինվեց կինոյով, բայց
երազանքս անկատար մնաց։ Թարգմանությունն ինչ-որ չափով
կոմպենսացնում է. կարծես տեքստ եմ բեմադրում՝ հոգալով թե՛
մի լեզվից մյուսին փոխադրելու, թե հերոսների, միզանսցենի,
կոմպոզիցիայի խնդիրները։ Թարգմանությունը թույլ է տալիս
ամեն ինչ ուզածդ ձևով ներկայացնել՝ որոշակի սահմանների
շրջանակում։
-Հետաքրքրիր է, որ հաջորդ հարցս վերաբերելու էր, թե երբևէ
չե՞ք ցանկացել ֆիլմ նկարել։ Եվ Դուք հենց ռեժիսուրայից
սկսեցիք խոսել։
-Ֆիլմ նկարելու մասին մտածել եմ, բայց անցել-գնացել է։ Ես
ԵՊՀ հայկական բանասիրության ֆակուլտետում եմ սովորել,
բայց մինչ այդ դիմել եմ թատերական ինստիտուտ։ Որոշել էի
ընդունվել թատերագիտական ֆակուլտետ, հետո կողմնորոշվել՝
տեղափոխվե՞լ ռեժիսորական, թե մնալ թատերագիտականում։
Սակայն այդ տարի թատերագիտական ֆակուլտետ չկար,
փորձեցի ռեժիսորական ընդունվել։ Դպրոցս ոսկե մեդալով էի
ավարտել, և թատերական ինստիտուտում սենսացիա էր։ Բոլորն
ասում էին՝ տղա ջան, ի՞նչ գործ ունես դու թատերականում,
գնա ֆիզիկոս, գիտնական դարձիր։ Ոսկե մեդալդ ափսոս
է ռեժիսոր դառնալու համար։ Ես շատ վիրավորված էի այդ
վերաբերմունքից, ինչպե՞ս թե, ռեժիսուրային կարելի է այդքան
անլո՞ւրջ վերաբերվել։ Շատ խոր հիասթափություն ապրեցի
թատերական ինստիտուտում։ Համընդհանուր այդ կարծիքներից
պաշտպանվելուց ու հակադրվելուց հոգնեցի։ «17 տարեկան եմ, ու
եթե փորձառու մարդիկ այդպես են ասում, ուրեմն մի բան գիտեն,
էլի»,- մտածեցի ու ճարահատված գնացի ԵՊՀ։
-Ռեժիսուրայից սահուն անցում՝ բանասիրական։ Ոսկե մեդալը
բանասիրականի համար նորմա՞լ էր։
-Քննության ժամանակ մի անհեթեթ պատմության մեջ ընկա։
Շարադրություն պետք է գրեի։ Ազատ թեմա ընտրեցի՝ «Իմ
սիրելի արտիստը» վերնագրով։ Այդ ժամանակ «Մեռնել
սիրուց» ֆրանսիական ֆիլմն էի նայել՝ Աննի Ժիրարդոյի
դերակատարմամբ։ Սկանդալային թեմա էր՝ լիցեյի ուսուցչուհու
և աշակերտի սիրավեպը՝ իրական փաստերի վրա հիմնված։
Կինոքննադատական մոտեցմամբ վերլուծություն էր ստացվել
գրածս, որը գնահատվեց «3»։ Բողոքարկեցի. աշխատանքս
բերեցին, տեսնեմ ոչ մի սխալ չկա, բայց տակը գրված է՝
այս աշխատանքն ինքնուրույն չէ։ Կարծել էին՝ ինչ-որ տեղից
արտագրել եմ։ Պատճառաբանությունն անհեթեթ էր. ոչ մի
ապացույց չունեին՝ որտեղի՞ց եմ արտագրել։ Շատ հիասթափված
էի՝ ԵՊՀ, վեհ գաղափարներ. ամեն ինչ հօդս էր ցնդել ինձ համար.
մյուս քննություններին չէի ուզում մասնակցել։
Ես 13 տարեկանից թղթակցում էի «Էկրան» ամսագրին, այլ
թերթերի, ռադիոյի համնար էի գրում հոնորարով։ Թղթակցական
նյութերս, ինչ ունեի-չունեի մերոնք հավաքեցին-տարան ԵՊՀ՝
որպես իրեղեն ապացույց։

էր խրախուսում և եվրոպական սոցիալիստական երկրների
կինոմամուլ էր բերում ինձ համար։ Այդպես սլավոնական
լեզուներ ՝ բուլղարերեն, լեհերեն, սլովակերեն, չեխերեն, սերբերեն
սովորեցի։ Ռուսերեն ու անգլերեն գիտեի, հետո ֆրանսերեն էլ
սովորեցի։ Այդ լեզուներով էլ էի կինոգրականություն կարդում։
-Փաստորեն ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետն ավարտեցիք՝
կինոգետի մասնագիտությամբ։
-Այո, այդպես կարելի է ասել։ Ես ավելի շատ ինքնակրթությամբ եմ
զբաղվել. համոզվել եմ, որ դա ամենաարդյունավետ ճանապարհն
է։ Ոչ ոք չի կարող որևէ մեկիս այնքան գիտելիք տալ, որքան մենք
կարող ենք ձեռք բերել սեփական ջանքերով ու ձգտումներով։
Ես դա, բարեբախտաբար, շուտ հասկացա։ Ինձ շատ են
հետաքրքրել եվրոպական, ամերիկյան գրականությունն ու կինոն։
Հայկական կինոյով պրոֆեսիոնալ իմաստով չեմ էլ զբաղվել։
-Հայկական կինոյի անցյա՞լն էլ Ձեզ չի հետաքրքրում։
–Հայկական կինոյի անցյալի վերաբերյալ բազմաթիվ ծրագրեր
ունեմ, որ իրականություն չեն դարձել։ Չարենցի անվան
գրականության և արվեստի թանգարանում հայկական
կինեմատոգրաֆիայի արժեքավոր արխիվ կա։ Միայն
լուսանկարներից կարելի է հայ կինոյի պատմության մասին
հրաշալի ալբոմներ կազմել։ Չունենք հայկական կինոյի
հանրագիտարան. կարելի է թեկուզ էլեկտրոնային տարբերակը
ստեղծել։ Հայկական կինոյի արխիվը չի ուսումնասիրվել, չի
թվայնացվել։ Իսկ այդ ժառանգությունը մի օր կփչանա ու
կոչնչանա, եթե այսպես շարունակվի։ Ի՞նչ կինոգրականություն
ունենք այսօր. ընդամենը սովետական գաղափարախոսությամբ
դրոշմված գրքեր։

Որոշ կինոգետներ նոր գրքեր գրել են, բայց մեր
կինոն նոր ժամանակներում արմատապես չի
վերարժևորվել ու վերագնահատվել։ Եթե մտահոգ
ենք, որ կինո ունենանք, ուրեմն պետք է նախ
անցյալը վերարժևորենք։

Այսօրվա կինոն խիստ առօրեական է. մարդիկ ավելի շատ ձգտում
են հայտնվել այս կամ այն փառատոնում, վերադառնում են ու
նույնիսկ իրենց տեսածի մասին չեն գրում, հաշվետվություն չեն
ներկայացնում։

Պատճառաբանում են՝ ո՞վ է կարդալու և
հետաքրքրվելու, ո՞ւմ համար գրեն, ո՞ր
հարթակում գրեն։ Շատերն իրենց ծուլությունն
ու անգործությունն այդպես են արդարացնում։
«Բանավոր մասնագետներ» եմ անվանում նրանց,
ովքեր չեն գրում, ովքեր իրենց մասնագիտությանը
բանավոր են տիրապետում. բանավորի ախտն
այսօր ամենատարածված, արմատացած, հայկական
միջավայրին բնորոշ թերություններից մեկն է։
Կինոգետներն այսօր առավելագույնը ֆեյսբուքում
են ստատուս գրում այս կամ այն ֆիլմի մասին։ Սա
համընդհանուր ցավ է։

-Հիմա գեղարվեստական ի՞նչ թարգամանություններ եք անում։
-Անգլերեն երկու գրքերն ավարտել եմ, սերբերենից թարգմանել
եմ Միլորադ Պավիչի «Վերջին սերը Կոստանդնուպոլսում»
վեպը։ Հիմա գրքեր եմ խմբագրում։ Մի վաղեմի երազանք
ունեի՝ տպագրել Շեքսպիրի լիակատար մատենաշարը։ Հին
թարգմանությունները վերանայում եմ, խմբագրում, լեզվական
շտկումներ անում, ծանոթագրություններ կազմում։ 2012
թվականին եմ այդ ծրագիրն սկսել. արդեն 8 ժողովածու
հրատարակվել է, հուսով եմ՝ մատենաշարն ավարտին կհասցնեմ։
Թատրոնի նկատմամբ վաղեմի սերս ներսումս անթեղված կրակի
պես դեռ վառվում է։ Ուզում եմ 20-րդ դարի համաշխարհային
դրամատուրգիայի լավագույն գործերի մատենաշար կազմել. նման
ժողովածու մինչև հիմա չենք ունեցել։ Մտադիր եմ մատենաշարն
սկսել Արման Կոթիկյանի թարգմանած Սիրանո դը Բերժերակով,
որն առաջին ու վերջին անգամ տպագրվել է 1950-ականներին։
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Ռեկտորատի նիստ հրավիրեցին, մեր տարած
նյութերի հիման վրա որոշում կայացրին, որ իրենք
սխալվել են. «3»-ը «5» սարքեցին. ես ընդունվեցի
համալսարան։
-Իսկ ո՞ւր մնացին կինոն, թատրոնը, ռեժիսուրան,
թատերագիտությունը։
-Ուսանողական տարիներին ես ավելի շատ կինոդահլիճներում էի
լինում, քան դասի։ Մանավանդ ինձ չհետաքրքրող առարկաներին
չէի էլ գնում, թեկուզ «3» դնեին։ Ես գերազանցիկի կլասիկ
կերպար երբեք չեմ եղել։ Դիպլոմայինիս թեման էլ ընտրեցի
Բակունցի «Միրհավի», Մաթևոսյանի՝ «Միրհավի» մոտիվներով
գրած սցենարը և Յուրի Երզնկյանի «Այս կանաչ-կարմիր
աշխարհը» ֆիլմի համեմատությունը։ Ես շատ էի կարդում
կինոգրականություն. ահռելի գրադարան ունեի։ Լեզուների
նկատմամբ մեծ հակումներ ունեի, ինչը մայրս շատ

Հ.Գ.
Զավեն Բոյաջյանն զբաղվում է գեղարվեստական
գրականությամբ. նրա թարգմանությամբ ու
խմբագրմամբ հրատարակված գրքերի քանակն
ապացուցում է՝ գրական աշխարհը շահում է,
բայց փոխարենը տուժում է ժամանակակից
կինոգիտությունը։
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-Անկասկած, օրինակ՝ Բրեդբըրիի բոլոր գործերը տեսողական
հզոր պատկերներ ունեն։ Կարդալու ընթացքում ես լիովին
պատկերացնում եմ, թե ինչ ֆիլմ կստացվեր։ Թարգմանությունն,
ասում են, ամենադանդաղ ընթերցանությունն է, և հենց
դա էլ նպաստեց, որ իմ կարդացածը վիզուալ շատ հստակ
պատկերացնեմ։ Բրեդբըրին մոգական վարպետություն ունի
եւ խորապես ազդում է ընթերցողի վրա, նկարագրում է բոլոր
գույները, հոտերը, զգացողությունները։ Նրա ամենապարզ
պատկերները ֆիլմի կադրեր են։ Ու զարմացած եմ, որ Բրեդբըրիի
ոչ մի համազոր էկրանացում մինչև հիմա չկա։ Կառանձնացնեմ
միայն Ֆրանսուա Տրյուֆոյի «451 աստճան՝ ըստ Ֆարենհայթի»
ֆիլմը, որը համանուն վեպի էկրանացումն է, բայց Տրյուֆոն
բավականաչափ հեռացել է գրական գործից։ Ֆիլմը՝ որպես
ինքնուրույն արժեք, հետաքրքիր գործ է, սակայն հազիվ թե
բուն իմաստով կարելի է համարել Բրեդբըրիի նշանավոր վեպի
էկրանացումը։
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Պոստմոդեռնիստ գրող, ինտերակտիվ արձակում
նորարար փորձարարական մեթոդի հեղինակ Արմեն
Օհանյանը դժգոհելու պատճառ չունի. պահանջարկ
ունեցող, ընթերցվող գրող է: Ոճով, ասելիքով,
բովանդակությամբ ու ձևով մեր իմացած գրողական
գրվածքներից տարբեր նրա արձակը 8 տարի առաջ
կարծրատիպեր ջարդեց ու կանոններ ճեղքեց: Արմեն
Օհանյանի առաջին ժողովածուն՝ «Կիկոսի վերադարձը»,
ընթերցողը տաք հացի պես սպառեց ու սպասեց
ետնահացին՝ կաթնահունցին: Արմեն Օհանյանի
արձակը կինոպատումի է նման։ Նրա պատմվածքներն
առանց մեծ ջանքերի կարող են սցենար դառնալ ու
ֆիլմի վերածվել:
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– Երբ առաջին անգամ կարդում էի Ձեր պատմվածքները,
այնքան համոզված էի, որ հատկապես երիտասարդ
ռեժիսորները շուտով էկրանավորելու են դրանք: Բայց արի ու
տես, որ Արմեն Օհանյանի պատմվածքների հիման վրա դեռ ոչ
մի ֆիլմ չկա:
-Ի պատասխան՝ գրածս կարդամ. «Ես գնում եմ հետ՝ դեպի
արձակ, գնում եմ, քանի որ տարիներով մնում եմ թղթի վրա:
Մնում եմ թղթի վրա, քանի որ ինձ նկարահանող չկա, ուրեմն
ինձ ոչինչ չի մնում, քան ինքս ինձ պատմել քեզ իբրև մտքում
տեսնելիք, անելիք, գալիք, ալիք, որ կարող է մոտեցնել ինձ
երազանքիս իրականացմանը»:
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– Գրքերում մենք մեզ տեսնում ենք, ֆիլմերում՝ ոչ: Այսօրվա
գրողների գործերում սցենարական հումքն իսկապես
ծանրակշիռ է, Ձերը՝ առավել քան: Լավ, դրանց հիման վրա
ինչո՞ւ ֆիլմ չի նկարվում:
-Երևի պատճառն այն է, որ բոլորս էլ ինչ-որ առումով անտեսված
ենք: Իսկ անտեսված մարդն այսօր էկրան չի բարձրանում:
Բացի այդ, ի՞նչ է նկարվում այսօր. որպես ազգային կինո՝ մենք
ի՞նչ ունենք: Ազգային կինոն վերաիմաստավորելու խնդիրը կա:
Ազգային կինոն վերաձևման, վերափոխման փնտրտուքների մեջ
է հիմա: Թեկուզ շատ պարզ օրինակով՝ վերցնենք մասսայական
երկու ֆիլմերը, որոնք հանդիսատեսի պակաս չունեցան՝ «Կյանք
ու կռիվը» և «Սուպերմաման»:

«Կյանք ու կռիվը» չակերտավոր լուրջ ֆիլմ է,
«Սուպերմաման»՝ անլուրջ: Բայց արի ու տես,
որ «Սուպերմաման» ավելի շատ է հարցեր
բարձրացնում, ավելի շատ է կաղապարներ կոտրում,
չնայած որ նման առաքելություն չունի և ընդամենը
զգեստափոխության կոմեդիա է, զվարճանք:
Որպես դիմադրության, ըմբոստության մշակույթի
գործիք՝ այս ֆիլմն ավելի լավ է աշխատում
հասարակության հետ, որովհետև ինչ-որ բան
փոխում է այդ հասարակության մտածելակերպի մեջ:
Մինչդեռ «Կյանք ու կռիվը», միևնույն է, հիմնվում
է իշխանական պատրիարխալ արժեհամակարգի
վրա՝ վերահաստատելով նույն հերոսներին, նրանց
ավելի մարդկային դիմագիծ հաղորդելով: Բայց
ըստ էության այս ֆիլմը ոչ մի բան չի փոխում,
ընդհակառակը՝ մի փութ մեղր է դնում կեղտի վրա:
Պատերազմ է, իսկ պատերազմը չունի արդարացում: Ի վերջո,
այդ ֆիլմի ուղերձը ո՞րն է՝ տղամարդ եղիր, գնա մեռիր: Իսկ
«Սուպերմաման» ասում է՝ մարդս մարդ լինի՝ տղամարդ, թե
կին. ու այս առումով «Սուպերմաման» ավելի զիլ ֆիլմ է՝ որպես
փոփոխությունների գործիք: Բայց երկուսն էլ, ի վերջո, կոմերցիոն
ֆիլմեր են՝ կառուցված կլիշեների վրա, ձևով միջազգային,
բովանդակությամբ՝ տեղական: Կլիշեների հավաքածու, որտեղ
հայկական տեքստ է տեղադրված:

-Չէի՞ք ուզենա, որ Ձեր գործերից գոնե մեկը էկրան
բարձրանար:
-Շատ կուզեի, հատկապես այս վերջին «Մայրենիք»
եռագրությունս: Սկսել եմ գրել՝ պատկերացնելով որպես
կինոսցենար, որը պետք է էկրանավորվի: Բայց եթե անգամ դա

տեղի չունենա, շատ դարդ չեմ անի, որովհետև ես իմ անելիքն
արել եմ, մնացածն ինձնից կախված չէ: Եթե ինչ-որ ռեժիսոր
կկարդա, կոգեշնչվի ու կորոշի նկարել, ես միայն ուրախ կլինեմ:
-Տեսնո՞ւմ եք այն ռեժիսորին, որ կկարողանա նկարել այն:
-Անուններ չտամ, բայց պիտի ասեմ, որ կինոգործիչներով
ես երբեմն հիանում եմ: Շատ զարմացած եմ, որ նրանք
ընդհանրապես կան, որովհետև մեր տնտեսական պայմաններում,
առկա դժվարությունների իրավիճակում, եթե մարդիկ կինո են
նկարում, դա հրաշքի պես մի բան է: Պատերազմող երկրի համար
շատ մեծ ճոխություն է կինոն:
-Բայց այդ նույն պատերազմող երկիրն ուրիշ այնքան մեծ
շռայլություններ է իրեն թույլ տալիս:
-Դե դա էլ ուրիշ ցավոտ հարց է, բայց որ կան մարդիկ, որոնք
կինո են էկրան բարձրացնում, ինձ համար իրոք ուրախալի փաստ
է: Այդ նույն «Սուպերմաման» էլ, «Կյանք ու կռիվն» էլ կարող էին և
չլինել, ու դրանց փոխարեն կինո «Մոսկվայի» էկրաններին կարող
էինք նայել ռուսական, ամերիկյան ֆիլմեր: Կարող է և հայկական
կինո չունենայինք, ինչպես հայկական տիեզերագնացություն
չունենք, որովհետև փող չկա, որպեսզի մենք սկսենք տիեզերքը
նվաճել: Անկախության տարիներին փորձում ենք կինո ստեղծել.
լավն է, թե վատն է, երկրորդական հարց է: Մի շրջան հետո,
համոզված եմ, որ կլինեն լավ ֆիլմեր: Երբ մեր կինոլեզուն փոխվի,
դառնա միջազգայինին համահունչ ու համապատասխան,
կունենա իր ուրույն դիմագիծն ու ասելիքը:
-Ինչի՞ հաշվին կփոխվի:
-Մտածողության:
-Մտածողությունն ինչի՞ հաշվին կփոխվի:
-Դիմադրության հաշվին: Մի բան շատ է կուտակվում ու մի
գեղեցիկ օր պայթում է: Ես հույս ունեմ, որ դա արյունալի
պայթյուն չի լինի. բացասական էներգիան կսուբլիմացվի, և այդ
դիմադրության հզոր ալիքն արվեստի մեջ կդրսևորվի, ու կինոյի
հերթն էլ կգա: Ես այդպես եմ կանխատեսում:
-Այսինքն՝ ագրեսիան ստեղծագործական ընթացք կստանա,
որովհետև մենք հանդուրժող, բարդ խնդիրները խաղաղ
ճանապարհով լուծելու կողմնակից ազգ ենք:
-Ես այդպես չեմ կարծում: Մենք անհանդուրժող ենք ու դա
նրանից է, որ միատարր ազգ ենք, մեր մեջ այլ ազգեր չկան:
Բայց երբ գաղափարապես, մտքով բացվենք, ու մեր միջի ուրիշը
դառնա մեզանից մեկը, այդ ժամանակ ամեն ինչ կփոխվի, մենք
նաև խիզախություն ձեռք կբերենք՝ ուրիշի մասին պատմելու:
Համո Բեկնազարյանը «Զարեհ»-ով պատմել է ուրիշների՝
քրդերի մասին՝ հրաշալի կինոլեզվով: Այսօր էլ կան այդ
լռեցված ձայները, անտեսված մարդիկ՝ սեռական, կրոնական
փոքրամասնություններ, կանայք, երեխաներ:

-Արդյո՞ք մենք դուրս ենք եկել կինոյի սովետական
կաղապարներից: Ֆիլմերում մինչև հիմա սրբորեն
պահպանվում են պաթոսը, ձևը, վերամբարձ, ամբիոնային
դիալոգները, ոչ բնական, թատերական խաղը: Եթե անգամ
կա ասելիք, արդյո՞ք այն տեղ է հասցվում պարզ, բնական
արտահայտչամիջոցներով:
-Դե մենք կամ պետք է ընդօրինակենք սովետականը, ինչպես
«Կյանք ու կռիվն» է, կամ Հոլիվուդին, ինչպես «Սուպերմաման»
է: Իսկ «Կյանք ու կռիվը» նույն ավանդական գիծն է, որ գալիս
է սովետահայ կինոյից: Բայց հարցը նրանում է, որ մենք այլ
ավանդույթներ չենք էլ ունեցել: Երբ ասում ենք հայկական կինո,
նկատի ունենք սովետահայ կինոն. նորանկախ Հայաստանի
կինոն դեռևս չունի այնպիսի դիմագիծ, որ որևէ բնորոշում տաս,
կամ ասես՝ այն պատկանում է այս կամ այն դպրոցին:
-Ո՞րն է հայկական կինոյի Ձեր բնորոշումն ու սահմանումը:
-Գրականության դեպքում պարզ է, եթե լեզուն հայերեն է, ուրեմն
հայ գրականություն է, իսկ կինոյում կարող ես հայերեն խոսել,
բայց ֆիլմը հայ իրականության հետ բացարձակ կապ չունենա և
հակառակը: Համո Բեկնազարյանի «Զարեհ» ֆիլմը, օրինակ, մեր
կինոյի հիմքերի հիմքն է, բացարձակապես հայերի մասին էլ չէ,
բայց հայկական է:

Խնդիրը կինոլեզվին է վերաբերում, իսկ մեր
կինոլեզուն դեռևս կայացած չէ: Կինոլեզուն պետք
է համոզիչ ու թելադող լինի: Ինչպես մեր կյանքի
բոլոր ասպարեզները, այդպես էլ կինոն, գտնվում է
ինկուբացիոն՝ կուտակման փուլում, ու մի գեղեցիկ
օր կարող է ինչ-որ տեղից մի արժեքավոր պայթյուն,
հեղեղ լինի:
-Ձեր կարծիքով՝ կինոյի հիմքը պետք է գրականությո՞ւնը լինի:
-Ցանկալի է, որ կինոն հենված լինի գրական հիմքի վրա, բայց դա
պարտադիր պայման չէ: Կինոյի գրական հիմքը դեռևս լավ կինոյի
երաշխիք չէ: Կարող է մի հրաշալի գիրք էկրանավորվի ու փչանա:
Որպես կանոն՝ լավ ստեղծագործությունները հետո վատ ֆիլմեր
են դառնում, մինչդեռ մի շատ պարզ պատմություն, որ ոճական,
լեզվական ոչ մի առանձնահատկություն չունի, մեկ էլ դառնում է
կինոշեդևր:
– Ուրեմն եթե չկա լավ գաղափար ու արդարացված նպատակ,
մնացածն անիմաստ ու անօգո՞ւտ է:
-Սովետահայ ավանդույթների համաձայն՝ դասական
գրականությունն էկրանավորվում էր՝ «Նամուս», «Քաոս»,
«Գիքոր», բայց գրականությունը կինոյի հումք դարձնելը չպետք
է ինքնանպատակ դառնա, ինչ է թե գրվածքն անպայման
էկրան բարձրանա: Այստեղ ավելի կարևոր է արխիվացիան:
Ալեքսանդր Ռոուն, որը հեքիաթ էկրանավորող սովետական
ամենահայտնի ռեժիսորն է, Վախթանգ Անանյանի «Սևանի
ափին» վիպակի հիման վրա նկարահանել է ֆիլմ: Այն մաքուր
սովետական պրոպագանդիստական հեքիաթ է: Հարց է
առաջանում. սա հայկակա՞ն ֆիլմ է՝ լեզուն ռուսերեն, հերոսները՝
հայ պիոներներ: Ֆիլմում Գիլի ճահճալճի տեսարաններ կան:
Ֆիլմը 1954 թվականին է արտադրվել: Դրանից հետո Գիլի լիճը
վերջնականապես չորացվել է: Ռոուն, իհարկե, Գիլի լիճը վերջին
անգամ նկարահանելու հատուկ նպատակ չի ունեցել, բայց նա
ակամայից արել է դա ու լիճն արխիվացրել: Իսկ ինչ վերաբերում
է, օրինակ, այս ֆիլմի հայկական կամ ոչ հայկական լինելուն,
այստեղ հարցերի մեծ շրջանակ է բացվում:

Իսկ առհասարակ կինոն հզոր արխիվ է, նաև
համագործակցային արվեստ, որ մյուս ճյուղերից ոչ
թե օգտվում է՝ որպես իր կայացման աղբյուրներ, այլ
այդ ճյուղերը համադրում ու վերաիմաստավորում է:
-Մենք ունե՞նք վերջին տասնամյակների մեր կյանքի արխիվը:
Եթե այսօրվա մարդուն չենք նկարում, մենք կորցնում ենք
այս ժամանակահատվածի արխիվը՝ լինի գեղարվեստական,
թե վավերագրական: Ամեն ժամանակ իր հասարակությանն է
ծնունդ տալիս՝ ուրիշ հագուկապով, ուրիշ մտածողությամբ ու
արժեհամակարգով:
-Այսօրվա մարդն ամենաշատն է արխիվացվում՝
շնորհիվ տեխնիկական միջոցների: Ինքնարխիվացման
հնարավորությունները երբեք այնքան մեծ չեն եղել, ինչպես
հիմա, բայց խնդիրը մեր կյանքի ամեն պահը պահել-փրկելը չէ.
խնդիրն այն է, թե մեր հավաքական ամբողջության հիշարժան ու
հավաստի արխիվացումն ինչպես է տեղի ունենում: Դա պետք է
լինի վավերագրական, գեղարվեստական ֆիլմերի միջոցով:

Նաև այդ հիշողության վավերագրմամբ է, որ ֆիքսվում, ի ցույց
են դրվում ապագայի հնարավորությունները: Այդպես մենք ի մի
ենք բերվում, կերպար ենք ստանում: Ի վերջո, գեղարվեստորեն
հաղթահարված խնդիրը իրականում հաղթելու գրավական է:
Ավելի կոնկրետացնեմ. եթե նկարենք Ղարաբաղի պատերազմի
մասին ֆիլմ՝ հաղթական ավարտով, իմացեք, որ մոտալուտ
ապագայում Ղարաբաղի հարցը քաղաքական լուծում կստանա,
կամ եթե ունենանք վեպ ցեղասպանության մասին, որը Նոբելյան
մրցանակ կստանա, ցեղասպանության հարցը ևս քաղաքական
լուծում կստանա: Այսինքն՝ կարևոր է, որ մենք գաղափարապես
պատկերացնեք, թե ուր ենք ուզում գնալ. միտքը վարակիչ է, այդ
հեղինակային միտքը, ի վերջո, կդառնա բոլորինս և կսկսի ակտիվ
աշխատել:
-Մենք այդ հասունությանը դեռ չե՞նք հասել:
-Մենք դեռ այդ գիտակցմանը չենք հասել: Ոչ թե խնդիրն այն է,
որ տաղանդ չունենք, այլ մեր մտքի մեջ չունենք այդ ֆիլմը, այդ
սցենարը կամ այդ վեպը:
-Իսկ ի՞նչ է արել այդ ընթացքում քաղաքական վերնախավը:
Արդյո՞ք հենց նա չպետք է գիտակցեր կարևորությունը՝
արվեստը ծառայեցնել քաղաքական, ազգային նպատակներին:
-Քաղաքական վերնախավն ընդհանրապես արվեստով
չի զբաղվում, այլ պրոպագանդա է պատվիրում, հանդես
է գալիս պատվիրատուի դերում: Մինչդեռ մշակութային
քաղաքականությունը ենթադրում է, որ քաղաքական վերնախավը
պետքէ լինի ոչ թե պրոպագանդայի պատվիրատու, այլ ստեղծի
մշակութային հավասար պայմաններ, դաշտ, որտեղ ինքը պետք
է լինի ուղղակի պահապան, որպեսզի այդ հավասարությունը
չխախտվի: Սա է մշակութային քաղաքականությունը՝ ազատ
հնարավորություն բոլորին:

Մինչև «իմ ու քո»-ից չհրաժարվենք՝ սրանք
մեր արվեստագետներն են, իսկ նրանք՝ ուրիշ՝
ընդդիմադիր, մինչև այդ բաժանարար գծերը
չվերացվեն, մշակութային քաղաքականության,
դաշտի բարեփոխման մասին խոսելն ավելորդ է: Այս
բոլորն անմիջականորեն կապված է կոռուպցիայի
հետ. հիմքում փողն է: Քանի դեռ ընդհանուր
մոտեցումը հետևյալն է՝ փող, արվեստ չի լինի:

-Մեզանում բացակայում է ստեղծագործական մթնոլորտը, այն
միջավայրը, որը պետք է կապի, միավորի կինոյի մարդկանց
կամ արվեստագետներին առհասարակ: Հաճախ մի ռեժիսոր
չգիտի, թե մյուս ռեժիսորն ինչով է զբաղված: Չկա տրամադրող
դաշտ. յուրաքանչյուրն իր պատյանի մեջ մտած՝ փորձում է
ինչ-որ բան հայթայթել, ձեռքը մի բանի գցել-ապրել: Այսինքն՝
արվեստը համատարած ծառայեցնում են գրպանին: Համաձա՞յն
եք:
-Այդպես է, որովհետև ի սկզբանե հացի խնդիր է դրվել ոչ միայն
մեր անհատ-արվեստագետների, այլև մի ամբողջ ժողովրդի
առաջ, ու դա կոչվում է ինքնապահպանում: Ինքնապահպանում
և վերարտադրություն. այդպիսի ծրագիր է դրված: Եվ
բնական է, որ ինքնամեկուսացումը կլինի ամենաիրական
ինքնապաշտպանությունը: Բայց ի վերջո այդ փուչիկն էլ է
պայթում, չէ՞. ի վերջո 4 պատի մեջ չես կարող երկար մնալ, ի
վերջո արվեստը միջավայրածին է, հատկապես՝ կինոն:

Ինքնագոհությունը, ամբարտավանությունը
ինքնապահպանման մեծ ծրագրի արդյունքն են:
Այդ կոդը պետք է փոխվի. պետք է ոչ թե հայու
գենի պահպանությամբ զբաղվենք, այլ պետք է
զարգացման ուղերձ տրվի ժողովրդին:

Այդ ուղերձը նաև մենք՝ մտավորականներս պետք է տանք: Դա
նաև պետք է քաղաքական ուղերձ լինի: Շարունակում է գործել
այն հին պատկերացումը, թե բոլորն ուզում են մեզ վերացնել,
իսկ չվերանալու համար պետք է պինդ փակվել մի տեղ, վահանն
առնել ու նստել: Պատերազմական իրավիճակն էլ իր հերթին է
ստիպում, որ այս պատկերացումն այդպես քարացած էլ մնա:

Բայց, կարծում եմ, որ Հայաստանն այլընտրանք
չունի, պիտի բացվի, պետք է նախ և առաջ բացվեն
ոչ թե աշխարհաքաղաքական սահմանները, այլ
բացվենք մենք՝ մտքով: Երբ այդ սահմանները մեր
մտքում բացվեն, կբացվեն նաև մյուս բոլոր, բոլոր
սահմանները:
Ð³ñó³½ñáõÛóÁ՝ Ü³Çñ³ ö³ÛïÛ³ÝÇ

Հ.Գ.
Արձակագիր Արմեն Օհանյանի հետ հարցազրույցն
արվել է հայկական թավշյա հեղափոխությունից 15 օր
առաջ:

ÆÝÏáõµ³óÇáÝ ÏÇÝá...

-Հերոսական կերպար. հաճախ ենք ասում՝ մեզանում
պակասում է հերոսական կերպարը, մեր կինոյում էլ է այն
պակասում: Մեր ժամանակների հերոսական կերպար ունե՞նք:
-Մեր զրույցի սկզբում նշեցի երկու ֆիլմ՝«Սուպերմաման» և
«Կյանք ու կռիվը»: Երկու կերպար՝ մեկը զգեստափոխված
տղամարդը, որ պիտի փրկի հարազատ կնոջը, իսկ մյուսը՝
կենտրոնական հերոսը՝ խելացի, համակրելի, հերոսացման
պատրաստ տղա: Բայց եթե նրանց կշեռքի նժարներին դնենք,
ինձ համար Սուպերմաման շատ ավելի ազգային է, քանի որ նա
հերոսացմանն ավելի է համապատասխանում և կարծրատիպեր է
կոտրում: Ուրեմն՝ Սուպերմամա՝ ազգի հերոս:
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Սեպտեմբերի 20-ին, Ամստերդամի միջազգային
վավերագրական ֆիլմերի փառատոնը (IDFA)
լեգենդար Տուշինսկու մեծ սրահում, որպես առաջիկա
փառատոնի հատուկ իրադարձություն, ներկայացրեց
Վիտալի Մանսկու «Պուտինի վկաները» ֆիլմը։
Ցուցադրումից 3 շաբաթ առաջ բոլոր տոմսերն արդեն
սպառված էին։ Դահլիճում կար 1500 մարդ։ Բաթումում
(BIAFF- 2018) գտնվող Մանսկին օնլայն կապով
միացավ Տուշինսկու սրահում սկսված քննարկմանը՝
պատասխանելով հանդիսատեսի հարցերին։
Վավերագրող, ռեժիսոր Վիտալի Մանսկին բազմիցս
եղել է Հայաստանում, մասնակցել «Ոսկե ծիրան»
երևանյան միջազգային փառատոնին։ Սակայն,
հարցազրույցը ռեժիսորի հետ տեղի ունեցավ Բաթումի
արտհաուզ փառատոնի (BIAFF-2018) օրերին:

-Պարոն Մանսկի, վավերագրական կինոն արդեն
մեկ հարյուրամյակից ավելի է վավերագրում և
ներկայացնում է աշխարհում տեղի ունեցող ամեն ինչ,
այդ թվում՝ պատերազմները, աղետները, բռնությունը,
վայրագությունները։ Որպես վավերագրություն այդ ֆիլմերը
կարևոր են պատմության համար... Բայց արդյո՞ք դրա համար
են միայն նկարվում։ Ձեզ` իբրև վավերագրողի հետաքրքրո՞ւմ է,
թե որքանով են այդ ֆիլմերն ազդում իրականության վրա։
-Իրականում, գիտեք, շատ հետաքրքրական հարց է,
որովհետև մենք հենց այդ թեման ենք ուզում հիմա քննարկել
Դոկֆեստում։ Հուսով ենք, որ վավերագրողները, եթե անգամ
չկարողանան գտնել այդ հարցի պատասխանը, ապա գոնե
կառաջարկեն պատասխանի տարբերակներ։ Մեր բանավեճը
կոչվելու է «Վավերագրական կինոն պատմության համար
կամ ժամանակակիցների համար», այսինքն` դա հետագա
սերունդների վերլուծության համար է. ինչպես ենք մենք ապրել,
ինչ սխալներ ենք գործել, ինչ բացահայտումներ արել, ինչ
արարքներ ենք կատարել։ Եվ այնուամենայնիվ, այսօր, այս
պահին նայելով մեր արտացոլանքին, կարելի է ինչ-որ բան փոխել
սեփական կյանքում։
Անկեղծ ասած, իմ դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ, որով ես
հանդես եմ գալու, հետևյալն է.

Այսօրվա օրը արվեստը փոխել չի կարող, եթե
սկսում է փոխել այսօրը, այնուամենայնիվ, այն
արվեստի վիճակից փոխադրվում է քարոզչության`
պրոպագանդայի վիճակի:
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Քարոզչությունը անշուշտ նույնպես կարող է լինել արվեստ,
ինչպես Ռոդչենկովի, ինչ-որ տեղ նաև Ձիգա Վերտովի դեպքում։
Նրանք իհարկե արվեստ էին ստեղծում։ Բայց, եթե խոսենք,
օրինակ, Ձիգա Վերտովի «Դոնբասի սիմֆոնիան» կամ «Երեք երգ
Լենինի մասին» ֆիլմերից, դա իհարկե արվեստ է, սակայն շատ
մոտիկից սահմանակից է քարոզչությանը: Իսկ երբ Վերտովը
հեռացավ քարոզչությունից և ստեղծեց մաքուր արվեստ՝
«Կինոապարատով մարդը», այդ նկարը հասկացան, լսեցին և
գիտակցեցին շատ տարիներ անց։

Իհարկե, մի կողմից` քաղաքացիական պաթոսը, որ բնորոշ
է արվեստագետին, դրդում է նրան հաղորդակցվելու
ժամանակակիցների հետ, մի տեսակ ազդելու նրանց վրա,
որպեսզի նրանք այսօր, այստեղ և հիմա ինչ-որ շտկումներ անեն
սեփական կյանքում։ Սակայն, որքանով դա նրբանկատորեն
կարվի, կկորցնի արդյո՞ք այն կարևոր գեղարվեստական
սկզբունքը, որն ուղղված է հետագա սերունդներին։

Սա մեծ դիլեմա է։

Մյուս կողմից, կան արվեստագետներ էլ, որ գիտակցաբար
հրաժարվում են որևէ այժմեականությունից, այդուհանդերձ
նկարահանում են հրաշալի կինո։ Այս առումով, ուզում եմ
հիշատակել իմ գործընկեր Վիկտոր Կոսակովսկուն, որն առաջին
ֆիլմը չէ, որ նկարում է սկզբունքորեն հեռանալով այն աշխարհից,
որտեղ մենք ապրում ենք։ Նրա «Ակվարելը» վստահաբար
ուղղված չէ այսօրվա և գուցե նույնիսկ վաղվա մարդկանց, այն
արտաժամանակային է։

Դրանում է նրա ուժը։

-Խաղարկային կինոյի էլեմենտների կիրառությունը ազդո՞ւմ է
վավերագրության վրա։
-Ընդհանրապես, մտածում եմ, որ հանդիսատեսը պետք է
հասկանա, որ վավերագրական կինոն հարյուր տոկոսով
փաստագրական չէ: Այդուամենայնիվ, կինոխցիկով մարդու
ներխուժումը իր հերոսի կյանքի մեջ, անկասկած որոշակիորեն
փոխակերպում է այն: Սակայն, ես չէի ուզենա որևէ վերջնական
եզրահանգում անել, քանի որ կինոն իբրև արվեստի տեսակ
չունի և ոչ մի օրենք, թեև իհարկե, միշտ լինում են ինչ-ինչ
բացառություններ։
Օրինակ, եթե վերցնենք թաքնված տեսախցիկի մեթոդով
նկարված վավերագրական կինոնկարը, այստեղ քո
ներգործությունը հերոսների վրա նվազում է, բայց եթե դու
այնուամենայնիվ նկարահանում ես կինոնկար, որտեղ կան խոշոր
պլաններ, և խոշոր պլանները հեռվից չեն նկարված, ինչ-որ ձևով,
այդուհանդերձ, թափանցում ես քո հերոսի կյանքի մեջ, իհարկե
հերոսը սկսում է խաղալ, քանի որ տեսախցիկը նկարում է իրեն:
Անշուշտ, վավերագրական կինոյում գոյություն ունեն բնական
կիրառական,

-Իսկ Փելեշյա՞նը։
-Փելեշյանը կինեմատոգրաֆի մեծ իմպրեսիոնիստն է։ Նրան
շատերը համարում են մոնտաժի հանճար, ասես, ինչպես դա
հնչում է, ինչպես ընկալվում է, ասես խոսքը ոմն բարձրակարգ
հմուտ արհեստագործի, վարպետի մասին է, բայց ըստ իս
դա բացարձակ մոլորություն է։ Փելեշյանը ոչ թե վարպետ,
այլ կատարյալ բանաստեղծ է և նկարիչ, ընդ որում հենց
իմպրեսիոնիստական, որովհետև նա իր կինոյում թույլ է
տալիս հաղորդել և կարողանում է հաղորդել, գլխավորը՝
համարձակություն ունի հաղորդելու սեփական օրգանիզմի շունչը,
սեփական սրտի բաբախյունը, իր հույզերը, իր վերաբերմունքը
այն ֆակտուրայի նկատմամբ, որից նա հավաքում է նկարը:
Սա շատ հազվագյուտ հատկություն է, գործնականորեն քչերի
կողմից կրկնված մինչ օրս, դրա համար էլ նա միշտ եղել է, կա և
կանգնած կլինի այդպես միանգամայն մեկուսի գեղարվեստական
մեծություն, որն անիմաստ է կրկնել, որովհետև նա եզակի է իր
անհատականությամբ։

Ես չեմ կարող ասել, որ Փելեշյանն ունի ինչ-որ
գեղարվեստական հնարք, իր մեծությունը հենց
հնարքի բացակայության մեջ է։

-Կինոյի գյուտից հետո տեխնոլոգիաները շարունակաբար
զարգացել են և շարունակում են զարգանալ։ Ի՞նչ տվեցին
թվային տեխնոլոգիաները կինոյին։ Ձեզ ո՞ր շրջանի ֆիլմերն են
հարազատ։
-Նախ և առաջ վավերագրական կինոյի զարգացումը, ի
տարբերություն խաղարկայինի և անիմացիայի, ուղղակիորեն
կապված է տեխնոլոգիայի զարգացման հետ: Խաղարկային
կինոյում, մեծ հաշվով, ոչինչ չի փոխվել իր գոյության
սկզբից, հայտնվեց 3D, հայտնվեց Dolby Surround-ը,
սակայն և խաղարկային կինոյի մեթոդոլոգիայում գլոբալ
փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել: Իսկ վավերագրական
կինոյում այդ փոփոխությունները գլոբալ են, որոնք սերտորեն
կապված են պատմության ընթացքի և տեխնոլոգիաների
զարգացման փոփոխությունների հետ: Պատկերացնենք 50ական թվականների վավերագրողների համար տիպական
իրադրություն, բացարձակապես ստանդարտ, ռեժիսորը
նկարահանում է տեսարաններ իր հերոսների բնակարանում:
Ինչպես է այդ տեսարանը նկարահանվում. հերոսների բնակարան
է գալիս առնվազն 6 մարդուց բաղկացած խումբ։ Նրանցից
երկուսը սպասարկում են խցիկը, մեկը լույսերն է տեղադրում,
մեկը ձայնն է կարգավորում, մեկը ռեժիսորն է, մյուսը՝
օպերատորը և տեսախցիկը, որը նկարում է առավելագույնը 10
րոպե։ Ի՞նչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ռեժիսորը չի
կարող իրեն թույլ տալ հանպատրաստից ստեղծագործել, նա
պետք է հերոսի հետ հարաբերության մեջ մտնի, պայմանավորվի,
թե ինչ է հերոսն անելու, որպեսզի այդ 10 րոպեների ընթացքում
նկարեն առավելագույնը 20 մետր և միանգամից ավարտեն
ֆիլմը։ Այդ հանգամանքը ինքնին հուշում է, որ դա արդեն
վավերագրական կյանք չէ: Եվ, եթե դրան էլ ավելացնենք երկրի
սոցիալական և քաղաքական իրադրությունը (մակկարտիզմ
(ԱՄՆ), ստալինիզմ կամ խորհրդային համակարգ (ԽՍՀՄ),
նացիզմ (Գերմանիա), ինչը ևս լրացուցիչ սկսում է ճնշում գործել
մարդու վրա, և մենք ստանում ենք ավելի շուտ իրականության
հետ առնչություն ունեցող կեղծ-վավերագրություն, իրականության
արտացոլանք: Այսօր վավերագրողը գալիս է նկարելու ընտանիք։
Նա առհասարակ կարող է չասել, որ ինքը վավերագրող է.
նստում է ընտանիքի հետ նախաճաշելու կամ ընթրելու, և
բջջային հեռախոսը ձեռքին՝ զուգահեռաբար նկարում է ամեն
բան, ինչ կատարվում է։ Իհարկե, վավերագրականության
աստիճանը գլոբալ առումով տարբերվում է: Ըստ էության, երբ
հայտնվեցին 16 միլիմետրանոց խցիկները, երբ հնարավոր
դարձավ ձայնի սինքրոն գրանցումը, հայտնվեց immobilité-ն,
վավերագրական կինեմատոգրաֆի պատմությունը հեղաշրջվեց։
Դրանք անկասկած, նպաստում են իրականությանը մերձենալու
հնարավորությունները: Իդեալականը, դա իրականության

մեջ տարրալուծվելն է, ինչը սակայն գրեթե
անհնարին է։

Այժմ ձեր հարցը. ո՞ր շրջանի կինոն եմ նախընտրում։
Երբ մենք խոսում ենք Ձիգա Վերտովի կինոյի մասին՝ դա
անկասկած մեծ կինո է։ Բայց, եթե այսօր նկարես նրա
«Քաղաքի սիմֆոնիա»-ի նման վավերագրություններ, այն չի
ներգործի նույն չափով, որովհետև դա արդեն անցած է։ Ինձ
որպես հանդիսատես, այսօր ապշեցնում է, երբ թափանցում
եմ որևէ տարածություն, տարրալուծվում և դառնում եմ ինչ-որ
եզակի իրադարձության երկրորդ մասնակիցը, եթե անգամ այդ
իրադարձությունը երեխայի հասունացումն է, որին ես տեսնում եմ
էկրանին 10 րոպեների ընթացքում Հերց Ֆրանկի կինոնկարում։
Թաքնված տեսախցիկի մեթոդով, նոր տեխնոլոգիայով

նկարված Հերցի սև-սպիտակ ֆիլմը կանգնած է հին կինոյի
ու նոր կինոյի սահմանագծին։ Այն նոր կինոյի ազդանշանն է,
որն անկեղծության, ճշմարտության և համամասնակցության
աստիճանով ավելի հարուստ է, ավելի ուժեղ ազդեցություն է
ունենում հանդիսատեսների վրա։

Ես քվեարկում եմ ներկա օրվա օգտին:

-Վերջին տարիներին անընդհատ խոսվում է կինոյում
ստեղծված անհավասար պայմանների մասին, որ կանայք
ավելի քիչ են նկարում, և խնդիր է դրված 2020 թ. հասնելու
50/50-ի։ Ի՞նչ եք կարծում, այս խնդիրն իրականում գոյություն
ունի՞, թե՞ դա արհեստածին է։
-Գիտեք, ավելի լավ կլինի, նման հարցերի չպատասխանել,
որովհետև կարող են քեզ մեղադրել սեքսիզմի մեջ,
անհարգալիության և այլևայլ բաների մեջ: Սակայն, կարծում եմ,
որ եթե կինը հավասար է տղամարդուն, նա պետք է հավասար
լինի ամեն բանում: Կանայք և տղամարդիկ պետք է միաժամանակ
թոշակի անցնեն, պետք է ունենան աշխատանքի միանման
պայմաններ, աշխատանքի միատեսակ վարձատրություն և
աշխատանք ստանալու միատեսակ պայմաններ: Իսկ երբ կինը
սկսում է ֆիլմեր ստանալ կամ մասնակցել փառատոների՝ ըստ
կանանց քվոտաների, այդ ժամանակ ես ուզում եմ հարց տալ՝ իսկ
ինչո՞ւ մենք քվոտա չենք տրամադրում ոչ ավանդական սեռական
կողմնորոշման ներկայացուցիչներին, ինչո՞ւ մենք քվոտա չենք
տրամադրում ըստ ազգային հատկանիշների, ըստ մաշկի գույնի,
տարիքի, հսկայական թվով այլ գործոնների, և ես չեմ ուզում
ֆիլմ դիտել ինչ-որ խոշոր փառատոնի մրցույթում, հատկապես
եթե այն վատն է, միայն այն պատճառով, որ դա նկարահանել
է կին: Ըստ իս, դա վիրավորում է կնոջը: Սակայն, եթե կանայք
դրան համաձայնում են, շատ ցավալի է, ես միշտ համարել եմ, որ
կանայք տղամարդկանցից ավելի խելոք են:
-Հաշվի առնելով զարգացման սրընթաց տեմպերը, որքա՞ն
կդիմանա ավանդական հեռուստատեսությունը։
-Հեռուստատեսությունը, ինչպես և քաղաքականությունը, գնացին
հանդիսատեսի պահանջմունքները սիրաշահելու ճանապարհով:
Մի ժամանակ հեռուստատեսությունը համենայն դեպս ջանում
էր (կախված գաղափարախոսությունից) հանդիսատեսին
դաստիարակել: Իսկ հիմա հեռուստատեսությունը, կրկնում
եմ, ինչպես և քաղաքականությունը, սկսել են շարժվել
հանդիսատեսի պահանջմունքների ցուցում-թելադրանքով,
և քանի որ դա զանգվածային հանդիսատես է, ապա, որպես
կանոն, դա ցածրորակ պահանջմունք է: Եվ ես վախենում
եմ, որ վերջին հաշվով, հեռուստատեսությունը վատ ավարտ
կունենա, քանի որ նա գոյատևում է ինտերնետի հետ դաժան
մրցակցության պայմաններում։ Այդ գոյապայքարում, իմ
դիտարկումով, հեռուստատեսությունը անձնատուր է եղել ամեն
տեսակի արատների: Եվ չեմ զարմանա, եթե շուտով մենք
հեռուստատեսությամբ տեսնենք Հռոմի Կոլիզեյում վերածնված
ինչ-որ մարտեր, որտեղ ստրուկներին բաց են թողնում վայրի
գազանների դեմ: Եվ հանդիսականները վահանակները
ձեռքներին քվեարկում են` թողնե՞լ նրան կենդանի, թե՞ ոչ:
-Ձեր վերջին նախագիծը։
-Ես նոր եմ ավարտել մի կինոնկար, որ կոչվում է «Պուտինի
վկաները»: Սա մեծ ֆիլմ է, այդ թվում՝ անձնական փորձի,
անձնական մեղքի, անձնական հիասթափության մասին`
կապված Ելցինից Պուտինին իշխանության փոխանցման
իրադարձությունների հետ: Այս ֆիլմը շատ ակտիվորեն սկսեց
իր փառատոնային կյանքը, և պարտադիր փառատոնային
մասնակցության ժամանակացույցը այնքան խիտ է, որ հաջորդ
ֆիլմի մասին չեմ մտածում: Նոր ֆիլմի նկարահանումներին
ձեռնամուխ կլինեմ հաջորդ տարեսկզբից ոչ շուտ:
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Հ.Գ.
Բաթումում, Վիտալի Մանսկուն նվիրեցի kinoashkharh.am կայքի «Պատերազմի վավերագրողները»
շարքի նյութերի վրա պատրաստված և
հրատարակված «Նրանք նկարում էին պատերազմը»
երկլեզու գիրքը։ Զրույցի ընթացքում պարզվեց,
որ պատերազմի տարիներին Մանսկին եղել է
Արցախում։ Նա նկարել է Բաքվի հայտնի դեպքերը։
Հետո, ավելի ուշ եղել է նաև Լաչինում։
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խնդիրներ, երբ ռեժիսորը հերոսին խնդրում է աջից
ձախ անցնել, նստել, պատուհանից դուրս նայել և այլն,
և այլն: Սա խաղ չէ, իրականության աղավաղում չէ, բայց
այդուամենայնիվ խաղարկային տարր է, որովհետև այնտեղ
հնչում է` կամերա, մոտոր և այլն: Եվ ահա այդ խնդրանքների
հավասարակշռությունը, որտեղ ռեժիսորը կանգ է առնում այդ
նախագծված իրականության մեջ, դա նույնպես բավականին
լուրջ պահ է, բայց յուրաքանչյուր արվեստագետի համար
բացարձակապես անհատական:
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Կանանց միջազգային օրը Ֆրանսիայում հեռու է
հանգստյան կամ առավել ևս տղամարդկանց կողմից
հատուկ ուշադրության արժանանալու օր լինելուց:
Փոխարենն այն ֆեմինիստական հնարավոր բոլոր
կազմակերպությունների ելույթների, միջոցառումների
և քննարկումների օր է:

«Մի օր կանանց և տղամարդկանց միջև
հավասարությունը կհաստատվի, բայց մինչ այդ
մենք պարտավոր ենք նշել Մարտի ութը».
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նմանատիպ կոչերով է Փարիզում տոնվում հայերիս կողմից
այդքան սիրված ծաղկառատ Կանանց միջազգային օրը:
Մայրաքաղաքի կարևոր մշակութային կենտրոններից
մեկում՝ Անաքո տափանավում, այդ օրը կազմակերպվել էր
«Զապել Եսայան» («Finding Zabel Yesayan») վավերագրական
ֆիլմի ցուցադրությունն ու քննարկումը: Հայ անվանի գրող
և հրապարակախոս Զապել Եսայանին նվիրված ֆիլմի
հեղինակներն են լրագրող Թալին Սուճիյանը և Կանանց
ռեսուրսային կենտրոնի տնօրեն Լարա Ահարոնյանը:
Մի շարք հետաքրքիր հարցազրույցների և ընտանիքի
անդամների հիշողությունների միջոցով ֆիլմը ներկայացնում
է Զապել Եսայանի կյանքի կարևոր դրվագները, վերլուծում
ստեղծագործությունները, փորձում վեր հանել կյանքի վերջին
տարիների վկայությունները:
1878 թվականին Կոստանդնուպոլսի Սկյուտար թաղամասում
լույս աշխարհ եկած Զապել Հովհաննիսյանը մեծանում է հոր
առաջատար գաղափարների ներքո: 17 տարեկանում Զապելն
ուղևորվում է Փարիզ՝ հետևելու Սորբոնի համալսարանի
գրականության դասընթացներին: 1900 թվականին
ամուսնանալով Տիգրան Եսայանի հետ, Զապելն ունենում է երկու
զավակ: «Զապել Եսայան» ֆիլմի հեղինակները ընտանեկան
նամակների, ձայնագրությունների ու բանտային կյանքի
հիշողությունների միջոցով շղթայաբար վերականգնում են գրողի
կյանքի ուղին, փորձելով ճշտել նաև մահվան հստակ տարեթիվն
ու պատճառները: Արվեստաբան Վարդան Ազատյանն ու
գրաքննադատ Մարկ Նշանյանը մասնագիտական տեսանկյունից
վերլուծում են Եսայանի ոճն ու ստեղծագործությունները:
Դիտելով այս հետաքրքիր ֆիլմը, գալիս եմ տարօրինակ
եզրակացության. վերջին հինգ տարիների ընթացքում
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքն ինձ ամեն կողմից պատմում է Զապել
Եսայանի մասին, նրա գրքերը (հիմնականում՝ «Ավերակներու
մեջ», «Հոգիս աքսորյալ» և «Սիլիհտարի պարտեզները»)
հեշտությամբ կարելի է գտնել քաղաքի գրադարաններում կամ
գրախանութներում, մինչդեռ տասը տարի սովորելով Երևանի
Չարենցի անվան դպրոցում, անգամ թռուցիկ չեմ հիշում Զապել
Եսայանի անվան հիշատակման մասին: Մեզ չէր ասվել, որ
1909 թվականի Ադանայի ջարդերի ժամանակ Կիլիկիա մեկնած
պատվիրակության եզակի կին անդամներից էր Եսայանը, որն

այդ ողջ ողբերգության հիշողությունները նկարագրել է
«Ավերակներու մեջ» գրքում (1911թ.): 1915 թվականի Հայոց
ցեղասպանությունից հրաշքով փրկված Եսայանը տարբեր
լեզուներով հոդվածներ և ակնարկներ է հրատարակում
ողբերգության մասին: 1933 թվականին մեծ գրողը հրավիրվում
է դասավանդելու Երևանի պետական համալսարանում ՝
այդպիսով սկիզբ դնելով իր տառապանքների շղթային: 1937
թվականին լրտեսության մեղադրանքով նրան ձերբակալում են
և դատապարտում տասը տարվա ազատազրկման: Կան տարբեր
վարկածներ, թե ինչ պայմաններում է մահացել Զապելը, մի
վարկածը մյուսից սարսափելի է: Ափսոս, որ այս ամենի մասին
դպրոցական ծրագրում, կամ դրանից դուրս, մեզ ոչ մի բան չէր
ասվել:
Կյանքի բերումով այսօր բնակվում եմ Եսայանի տան
հարևանությամբ: Գրողը շատ է ճանապարհորդել և կյանքի մի
փուլում (հավանաբար 1920-ից 1928 թվականներին) իր ընտանիքի
հետ միասին հաստատվել է փարիզյան արվարձաններից
մեկում՝ վերսալյան շնչով համակված Վիրոֆլե թաղամասում:
Փողոցը, որտեղ ապրել է հայազգի գրողը, արդեն մի քանի
տարի է, ինչ կրում է իր անունը: Իհարկե, Երևանում էլ կա գրողի
անունը կրող փողոց, առաջին թե երրորդ մասի շրջակայքում,
միայն թե վավերագրական ֆիլմի ամենասկզբում բնակիչներն
իրենց դժգոհությունն ու ափսոսանքն են հայտնում այդ մասին,
«փոխարենը կարող էր մի լավ հերոսի կամ ղեկավարի անուն
կրեր»...
Հայ մեծ գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ և համալսարանի
պրոֆեսոր Զապել Եսայանի մասին արժե դիտել Լարա
Ահարոնյանի և Թալին Սուճիյանը վավերագրական ֆիլմը, որը
հասանելի է առցանց: Եվ քանի դեռ «Կանանց մեկամսյակը»
ակտուալ թեմա է, եկենք հիշենք Եսայանի համարձակ պատգամն
աշխարհի կանանց՝

...Ինքզինքնին յարգող բոլոր կիներուն իտէալը
միայն հաճելի ըլլալը պէտք չէ ըլլայ, այլ երկրիս վրայ
գործօն բարերար տարր մը դառնալը:
ÈÇÉÇÃ êáË³ÏÛ³Ý
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Կաննի 71-րդ կինոփառատոնը զարդարող Գոդարի
կես դար առաջ նկարահանած «Պիերո-խենթը» (Pierrot
le fou, 1965) ֆիլմի համբույրի տեսարանով ոճավորված
պաստառի ներքո, hամաշխարհային կինոյի կենդանի
կուռքը՝ 87-ամյա Ժան Լյուկ Գոդարը, փառատոնի
հիմնական մրցութային ծրագրում ներկայացավ նոր
ֆիլմով, ինչը կինոմթնոլորտը դարձրեց դյութիչ և
փոքր-ինչ սյուրռեալիստական: Կաննի փառատոնի
տնօրեն Ժիլ Ժակոբին ուղղված «Հրաժեշտի
նամակից», «Հրաժեշտ խոսքին» (Adieu au Langage,
2014) ֆիլմից, ինչպես նաև Միշել Խազանավիչյուսի
«Երիտասարդ Գոդարը» (Le Redoutable, 2017)
կենսագրականից հետո Գոդարը վերադառնում
է ավանգարդ՝ շատ ավելի երիտասարդ, քան իր
երիտասարդության մասին պատմող երիտասարդ
ռեժիսորները:

Ի՞նչ է «Պատկերագիրքը» (Le livre d’image, 2018)՝ դրամա՞,
ծերունական զառանցա՞նք, թե՞ ժամանակից դուրս մտածողի
խոհափիլիսոփայական տրակտատ. ահա այն հարցը, որ
բոլորը տալիս են միմյանց և իրենք իրենց կինոդիտումից առաջ
և հետո: Հաշվի առնելով արվեստի սահմանները կոտրելու,
կտրուկ հեղաշրջելու գոդարյան նախկին հաջողված փորձերը,
անգամ զառանցանքի վարկածին հակված քննադատները չեն
ձերբազատվում վերապահումից.«միգուցե, գրո՛ղը տանի, նա
կրկի՞ն առաջ է իր ժամանակից»։

Ժամանակը Գոդարի սիրելի խաղալիքն է, որը
վերացական ու անորսալի սուբստանցիայից նրա
ձեռքում վերածվում է պլաստիլինե գնդի, որը նա
անդադար «մաժմժում» է, հետո ծվեն-ծվեն անում
ու չարաճճի մանկան պես մրոտ ձեռքերով նստում է
մեկ այլ սիրելի խաղալիքի՝ մոնտաժային վահանակի
դիմաց:
Դժվար է ասել, թե որքանով են Գոդարին
ծանոթ ինստագրամը, թվիթերն ու ֆեյսբուքը,
բայց նրա կինոկոլաժը նման է սոցցանցային
վարընթաց ժապավենի, որտեղ և՛ արխիվային
հրապարակումներ են, և՛ թարմ վերբեռնումներ,
և՛ հպանցիկ սլայդշոուներ՝ ամենը համեմված
հեղինակային թվիթ-գրառումներով:
Գոդարը վաղուց է համարվում կենդանի թանգարան, սակայն
վերջին շրջանում նրա անծայրածիր միջանցքները տանում են
ոչ միայն դասական սրահներ, այլև ժամանակակից արվեստի
տաղավարներ. այսպիսով՝ «Պատկերագրքի» հեղինակը այլևս ոչ
թե թանգարան է, այլ նաև պատկերասրահ:

Մերթընդմերթ սոցցանցային մոնիտորը վերածվում
է էլեկտրակարդիոգրաֆիկ վահանակի, որի
վրա առանց որևէ մեկի հետ խորհրդակցելու,
համառ դիագնոստ Գոդարը ախտորոշում է
«Քաղաքակրթություն» անունով հիվանդի անբուժելի
տախիկարդիան:
«Պատկերագիրքը» շարունակում է էքսպերիմենտալ մոնտաժային
ֆիլմերի գոդարյան շարքը՝ «Կինոյի պատմությունը», «Հրաժեշտ
խոսքին»-ը, ինչպես նաև նրա գրեթե բոլոր ֆիլմերում
համբերատար էրուդիտները մանրազնին կերպով հաշվել
են առնվազն 5 տասնյակ երաժշտական, արվեստային,
փիլիսոփայական ու հրապարակախոսական հղումներ՝
Դարվինից՝ Լուի Ֆերդինանդ Սելին, Մամուլյանից՝ Արթուր
Արիստակեսյան, Շոնբերգից՝ Գիա Կանչելի և այսպես
շարունակ... Նույնը, դեռ մի բան էլ ավելի սրընթաց կատարվում
է «Պատկերագրքում»՝ Ռոզա Լյուքսեմբուրգի շիրիմը, Վլադիմիր
Վիսոցկու երգը, ISIS-ի յութուբյան կադրերը ու Կլիմտի և

Դելակրուայի կտավները հաջորդում են միմյանց՝ Գոդարի
5-մասանոց մանիֆեստում նրա պաթետիկ-լիրիկական
խորհրդավոր հնչյունավորմամբ: Կրկին հօդս են ցնդել
մոնտաժային թվացյալ կանոնները, ձայնի կորեկցիան,
պատկերաշարի ավանդական տրամաբանությունը. Գոդարը
վերջնականապես նմանվել է կինոպոետի, որն ստեղծագործում
է «գիտակցության հոսքի» ժանրում։ Եթե Գոդարի հայրենակից
Մարսել Պրուստը փնտրում էր կորսված ժամանակը, ապա
Գոդարը՝ կորսված դրախտը, որը նրա համար ո՛չ հայրենի
Ֆրանսիան է, ո՛չ էլ անձնագրային Շվեյցարիան, այլ «հին ու
բարի» Միջին Արևելքը պաղեստինյան կոնֆլիկտով, արաբական
գարունով, երազախաբ հեղափոխությունով, էսթետիկ
ճգնաժամով ու գալիք ապոկալիպսիսով:

Այդ պոետիկ ուխտագնացության քարավանում են
բոլորը՝ Ռեմբոն ու Մալրոն, Պազոլինին ու Վիսոցկին,
Մարքսն ու Էնգելսը, հոլիվուդյան ռեժիսորներն ու
պաղեստինյան հրամանատարները, սրտում ՝ նոնկոնֆորմիզմը և սրտառուչ անարխիզմը, շուրթերին՝
անփոփոխ հրամանը՝ ձա՛խ-ձա՛խ, ձա՛խ , որով
ալեհեր զորավարը՝ արագափոխ գեղադիտակն
աչքերին ազդարարում է գաղափարախոսական
մշտնջենական քայլերթը:
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Ժամանակակից արվեստը վերացնում է հնարավոր
բոլոր սահմաններն իրեն հատկացված հնարավոր բոլոր
ոլորտներում, մերօրյա արվեստագետներն արդեն միայն
նկարիչ կամ քանդակագործ չեն, նրանց անվանում
են artiste և այս խոսքի մեջ ներառվում է այն ամենը,
ինչ արվեստագետի ստեղծարար հոգին կցանկանա:
Ամերիկացի ռեժիսոր՝ «Լիալուսնի թագավորություն»,
«Գրանդ Բուդապեշտ» հյուրանոց» և ևս վեց կուլտային
դարձած ֆիլմերի հեղինակ, Ուես Անդերսոնը հրավիրվել
է Միլան՝ նախագծելու նորաբաց Պրադա հիմնադրամի
սրճարան-ռեստորանը: Վաթսուն մետր բարձրությամբ, ինը
հարկանի այս հսկայի վեց հարկերը լիովին նախատեսված
են ցուցահանդեսների հյուրընկալման համար: 19000 քմ
տարածքով Պրադա հիմնադրամում կա նաև սրճարան,
որի ստեղծման համար հրավիրվել է ոչ ճարտարապետ, ոչ
էլ ինտերիերի դիզայներ: Կինոռեժիսոր Ուես Անդերսոնն իր
նախագծած առաջին սրճարանը կոչել է «Bar Luce»:
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Բրիտանական The Guardian-ը Տանյա Սեգաչյանին մեկ
անգամ չէ, որ անվանել է բրիտանական ժամանակակից
ֆիլմարտադրության ամենաազդեցիկ կանանցից մեկը։
Սեգաչյանը ծնվել է 1968 թվականին Լոնդոնում, հայի
ընտանիքում։ Հայկական ծագմամբ այս բրիտանուհու
կարիերան սկսվել է դեռ Քեմբրիջի համալսարանում
ուսանելու տարիներին, որտեղ նա զբաղվում էր բուհին
կից Footlights թատերական ակումբի նախագծերով,
իսկ ավելի ուշ նա դառնում է այդ ակումբի նախագահը։
1990-ականներին երիտասարդ հայուհին հրավեր է
ստանում աշխատելու BBC-ում՝ որպես փաստագրական
հեռուստատեսային ֆիլմերի պրոդյուսեր։
1997-ին Սեգաչյանը միանում է բրիտանական Heyday
Films պրոդյուսերական ընկերությանը, որտեղ էլ սկսում
է նաև որպես պրոդյուսեր աշխատել Հարրի Փոթերի
մասին պատմող ֆիլմերի ստեղծման ուղղությամբ։ 2001-ին
էկրան է բարձրանում Փոթերի մասին պատմող առաջին
ֆիլմը՝ «Հարրի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը»
խորագրով, որտեղ գլխավոր պրոդյուսերի դերում հանդես
է գալիս Տանյան։ Ֆիլմն անսպասելի մեծ հաջողություն է
ունենում և պրոդյուսերական ընկերությունը՝ Սեգաչյանի
գլխավորությամբ, շարունակում է ֆիլմի մյուս մասերի
նկարահանումները, որոնք բոլորն էլ համաշխարհային
հռչակ են ձեռք բերում։ Ներկայումս Տանյա Սեգաչյանը
շարունակում է զբաղվել պրոդյուսերական աշխատանքով
ԱՄՆ-ում ու Մեծ Բրիտանիայում։

Օսկար-Սեզար. հինգ տառ և նման հնչողություն.
պատահականությու՞ն՝ ոչ, մտադրվա՞ծ քայլ՝ այո։ Սակայն
ի տարբերություն Օսկարի, Սեզարը ֆրանսերենում
հոգնակի թվով չի գրվում, քանզի այն հատուկ անուն
է, արվեստառատ անուն է. մարսելցի քանդակագործ և
Ֆրանսիայի հպարտություն Սեզար Բալդաչինիի անունն է։
Արվեստագետը կինոյի հետ որևէ կապ չուներ, փոխարենն
իր մտերիմ ընկեր՝ հանրահայտ պրոդյուսեր և լրագրող
Ժորժ Կրավենը մանկուց երազում էր ստեղծել Օսկարին
հավասարազոր մրցանակաբաշխություն՝ տարածելու
համար եվրոպական կինոն։ 1976 թվականին Կրավենն
իրականացնում է իր երազանքը՝ փոխառելով Սեզարի
անունը և վստահելով նրան միջոցառման ամենակարևոր
էլեմենտի՝ մրցանակի ստեղծումը։ Հավանաբար սկզբում
Սեզարը փորձում է շարունակել նմանությունների շղթան՝
ստեղծելով տասնյակ ժապավեններով փաթաթված
oսկարատիպ արձանիկ։ Սակայն ֆրանսիացի
կինոգետները քննադատում են նմուշը, և Սեզարը
վերադառնում է իր ինքնատիպ ոճին՝ ստեղծելով այսօր
բոլորիս հայտնի նմուշը։ 3 կգ 800գր կշռող «Սեզարը»
տասնյակ բրոնզե ժապավենների ձուլածո է։ Այո, «Սեզարը»
բրոնզից է և ոչ ոսկուց, ինչպես շատերն են մտածում։
Ձուլման տաժանակիր աշխատանքով զբաղվում է
Բոքելների ընտանիքը, որին այդ գործն անձամբ վստահել
է Սեզարը։
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Մի քանի սերունդների կուռք, իտալացի դերասան, երգիչ,
կինոռեժիսոր եւ կոմպոզիտոր Ադրիանո Չելենտանոն 80
տարեկան է։ Մարդ, որի ձայնը հնարավոր չէ չճանաչել և
որն ունի շատ յուրօրինակ շարժ ու ձև։
Նա հինգերորդ երեխան էր ընտանիքում։ Չելենտանոն
ծնվել էր աղքատ ընտանիքում, և ստիպված 12
տարեկանում թողնում է դպրոցն ու աշխատանքի անցնում
ժամագործի արհեստանոցում։ Հետագայում էլ շարունակել
է ժամացույցներ վերանորոգել, անգամ այն ժամանակ, երբ
արդեն հայտնի դերասան և երգիչ էր ողջ աշխարհում։
Խաղացել է ավելի քանի 40 ֆիլմերում։ Նա անգամ
նկարահանվել է Ֆելինիի «Քաղցր կյանք»-ում՝ իհարկե
էպիզոդային դերում։ Ավելի ուշ, նա նաեւ ինքն էր
նկարահանում ֆիլմեր։ Նրա խաղացած ամենահայտնի
ֆիլմերից են «Խելահեղ սիրահարվածը» (1981),
«Բինգո-Բոնգոն» (1982)։ Եվ իհարկե՝ «Կամակորի
սանձահարումը». շեքսպիրյան սյուժեի հիման վրա
նկարահանված այս ֆիլմը դարձավ բացարձակ հիթային
ինչպես Չելենտանոյի, այնպես էլ Օրնելլա Մուտիի
անդիմադրելի հմայքի շնորհիվ։
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Պաուլու Բրանկուն ամենահայտնի անկախ պրոդյուսերն
է աշխարհում (ավելի քան երեք հարյուր ֆիլմ), որն
աշխատել է այնպիսի ռեժիսորների հետ, ինչպիսին են
Դեվիդ Կրոնենբերգը, Վիմ Վենդերսը, Քրիստոֆ Օնորեն,
Օլիվիե Ասսայասը, Մատիե Ամալրիկը, Անջեյ Ժուլավսկին:
- Ազնվորեն ասած, ես երբեք չէի սպասում, որ իմ կյանքը
կկապեմ կինոյի հետ: Պրոդյուսերությունը ինձ համար
պարզապես մի եղանակ է լինելու արտիստների հետ,
ստեղծագործող մարդկանց, մեծ արարիչների հետ կապի
մեջ: Չէ որ ինքս ոչինչ չեմ ստեղծում: Սակայն յուրաքանչյուր
ֆիլմ, որի պրոդյուսերը ես եմ, ինձ ինչ-որ բան է պարգևել,
հարստացրել իմ ամենօրյա կյանքը: Շատ ֆիլմեր ես արել
եմ, նույնիսկ չկարդալով սցենարները:

Խմբագիր՝ Ռուզան Բագրատունյան
Ձևավորող՝ Անի Պապյան
Հրատարակիչ՝ «Եռանկյուն» հասարակական
կազմակերպություն։

¸¨Ç¹ ÈÇÝãÇ «Nudes»-Á
Երկար ժամանակ հանրահայտ կինոռեժիսորի՝ Դևիդ
Լինչի սիրահարները զարմանում և հիանում էին
վերջինիս նաև գեղանկարչական տաղանդով՝ յուղաներկ
աշխատանքներով և տասնյակ գծանկարներով: Բայց
արի ու տես, որ տաղանդավոր մարդը տաղանդավոր
է ամեն հարցում: Նոր շոկ և հաճելի հարված խեղճ
թվինփիքսամոլներին: Մի քանի ամիս առաջ Փարիզում
լույս տեսավ «Nudes» վերնագիրը կրող կատալոգը՝
համախմբելով Դևիդ Լինչի արած հարյուրից ավելի նյու
լուսանկարները: Դրանք սև ու սպիտակ են, նաև գունավոր,
թեպետ գունավոր շարքը կարելի է անվանել պարզապես
կարմիր, քանզի ողջ շեշտը դրվում է կարմիր շրթներկի և
կարմիր ներկված եղունգների վրա:
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