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Հարգելի՛ ընթերցող,

Dear reader,

Ուրախ եմ կրկին ողջունել Ձեզ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և «Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիայի» համագործակցությամբ ստեղծված՝ հայ մշակույթի ակնառու գործիչներին նվիրված հերթական հատորի էջերից:

We are glad to present just another volume of the series dedicated to eminent figures of the Armenian culture
– a project that has been made possible owing to the fruitful partnership between VivaCell-MTS and “Panarmenian
Geographic Association”.

Այս անգամ գիրքը նվիրում ենք կինեմատոգրաֆի ասպարեզում անգնահատելի ներդրում ունեցած հայ
արվեստագետներին, որոնք իրենց նշանակալի կյանքով ու գործունեությամբ բարձր են պահում մեր
ժողովրդի անունն ու պատիվը:

This volume features art workers of Armenian descent that have made outstanding contributions to world cinema
arts and whose life and work wins acclaim for Armenia.

Գրքում ներկայացված գործիչներից ոմանց անունները միգուցե հայտնի լինեն քչերին, և մենք ուրախ ենք, որ
այս գրքի շրջանակում հնարավորություն ունենք պատմելու նրանց մասին լայն հասարակությանը: Պետք է
նշել, որ հուշարձանների, երաժիշտների, նկարիչների, իսկ այժմ նաև՝ կինոգործիչների մասին պատմող այս
հրատարակություններում առաջին անգամ են այս կերպով ամբողջացվում աշխարհի հայ նշանավորների
մասին տեղեկությունները:

Some of the names featured in “Armenian cinematographers of the world” may be familiar to relatively small
number of readers, and we are glad that, through this book, the wider public will have an opportunity to learn
about them. I would also like to emphasize that the publications dedicated to Armenian monuments, musicians,
artists, and this time – to cinematographers, are the first attempt to encompass complete information on renowned Armenians of the world in this format.

2018-ին նշվեց 20-րդ դարի ամերիկյան գրականության ականավոր դեմքերից մեկի՝ Վիլ յամ Սարոյանի
110-ամյակը, որի ստեղծագործությունների էկրանավորումներն առանձնակի տեղ են զբաղեցրել համաշխարհային կինոյի պատմության մեջ՝ հատկապես իրենց գրական արժանիքների համար:

2018 marked the 110 th anniversary of William Saroyan, one of the most prominent figures of the 20 th century
American literature. The screen adaptations of Saroyan’s works have a unique place in world cinema, in particular,
for their literary merits.

Սարոյանի հայտնի խոսքերը հայի կամքի, վճռականության ու աշխարհի ցանկացած անկյունում սեփական
ինքնությունը փայփայելու ու պահպանելու մասին թերևս բացահայտում են գրողի զգացմունքներն ու
վերաբերմունքը սեփական արմատների հանդեպ. ապրելով Հայաստանից դուրս, լինելով ամերիկացի իր
ստեղծագործությամբ, նա, այնուամենայնիվ, ոգով մնացել է մեր հայրենիքի իրական զավակը:

The words about Armenians’ strength, willpower, and commitment to cherish and maintain own identity Saroyan
once said are probably the proof that, despite living outside Armenia, and being American in his works, spiritually
he, nevertheless, remained a true son of his people.

Աշխարհի հայ կինոգործիչներին նվիրված ևս մեկ հատոր ենք ունենալու, որը նախատեսում ենք լույս
ընծայել հաջորդ տարի: Այն կնվիրվի մեծանուն շանսոնյե Շառլ Ազնավուրին: Հատորում նաև կպատմենք այն
նշանավոր կինոգործիչների մասին, ում մասին հոդվածները տեղ չեն գտել այստեղ:
Համոզված եմ՝ այս գիրքը ևս մեկ հաճելի ու հետաքրքիր առիթ կդառնա հայկական հոգևոր և մշակութային
ժառանգությունը ճանաչելու և ազգային ներուժը վերագնահատելու համար:

We are planning to have another volume dedicated to Armenian cinematographers next year. The second volume
will be devoted to the great chansonnier Charles Aznavour. It will also continue the list of prominent Armenian
cinematographers that have not been included in this book.
I am convinced that this book will become yet another interesting occasion to discover the spiritual and cultural
heritage of Armenians, and to once again appreciate our national potential.

Ռալֆ Յիրիկյան

Ralph Yirikian

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրեն

VivaCell-MTS General Manager
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Նախաբան
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Preface

Սիրով Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում
«Աշխարհի հայ կինոգործիչները» գիրքը: Այն
ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերության հետ համատեղ և
ֆինանսավորմամբ ստեղծված հրատարակությունների արդեն իններորդ հատորն է: Աշխարհի
հայկական հուշարձանները ներկայացնելուց հետո
մեր ընթերցողի դատին հանձնեցինք արտերկրում
մեծ ճանաչում ունեցող հայ երաժիշտների ու
նկարիչների մասին գրքերը: Այժմ հերթն արդեն
կինոգործիչներինն է: Այս հատորում ներառել ենք
պատմություններ Հայաստանից դուրս ապրած
և ապրող անվանի հայ կինոգործիչների մասին,
որոնք իրենց նվիրվածությամբ ու աշխատանքով
հռչակ են բերել նաև մեր երկրին: Իհարկե անվանի հայ կինոգործիչների և առհասարակ կինոարտադրությունում ներգրավված մեր հայրենակիցների
թիվը բավականին մեծ է, և անհնար է մեկ գրքում
ամբողջական կերպով անդրադառնալ նրանց բոլորին: Այստեղ մենք ընդգրկել ենք միայն ինն անուն,
մյուսներին կանդրադառնանք «Աշխարհի հայ կինոգործիչները» գրքի երկրորդ հատորում, որը նվիրված
է լինելու Շառլ Ազնավուրի հիշատակին: Իսկ այս
գիրքը նվիրվում է Վիլ յամ Սարոյանի ծննդյան
110-ամյակին: Գուցե որոշ ընթերցողների մոտ հարց
առաջանա, թե ինչու ենք Սարոյանին ընդգրկել
այս գրքում, ասենք, որ նրա վեպի հիման վրա
նկարահանված «Մարդկային կատակերգություն»

կինոնկարը 1944 թ. արժանացել է Կինոարվեստի
ամերիկյան ակադեմիայի ամենամյա ազգային
Օսկար մրցանակի՝ «լավագույն գրական սկզբնաղբյուր» անվանակարգում:
Այստեղ մենք չենք ընդգրկել հայկական կինոյի
այնպիսի հսկաների, ինչպիսիք են Համո Բեկնազարյանը, Արտավազդ Փելեշյանը, Ֆրունզե Դովլաթյանը, Ալբերտ Յավուրյանը, Մհեր Մկրտչ յանը և
ուրիշներ, քանի որ այս հրատարակությունում անդրադարձել ենք միայն արտերկրի մեր անվանի
հայրենակիցներին, թեև վերը նշված անուններից
յուրաքանչ յուրն արժանի է մի առանձին գրքի: Այս
ժողովածուում ներկայացված կինոգործիչներին
ընտրել ենք՝ հիմնվելով միջազգային հեղինակավոր
կինոփառատոներում ստացած մրցանակների վրա:
ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերության և անձամբ գլխավոր
տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանի նախաձեռնությամբ մեր
երկրում տարիներ շարունակ կյանքի են կոչվում ոչ
միայն սոցիալական, այլև մեծ թվով մշակութային
ծրագրեր, որոնք իրենց հաստատուն տեղն են
գրավել Հայաստանի մշակութային կյանքում:
Հուսով ենք՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերության հետ մեր
այս համագործակցությունը շարունակական կլինի:
Համոզված ենք, որ ընկերությունը կշարունակի իր
հայրենանվեր գործը՝ ի շահ մեր երկրի:

We are delighted to present the ninth book entitled “The Armenian Cinematographers of the World”
which has been brought to life in collaboration and
sponsorship of VivaCell-MTS. “The Armenian monuments of the World” was the first book in this series
followed by the renowned Armenian musicians and
painters. Here comes the turn to present the Armenian cinematographers of the world.
In this volume, we have included the well-known Armenian filmmakers, both living and deceased, whose
dedication and industry has brought fame and recognition to our country as well. Undoubtedly, the list
of famous Armenian filmmakers and representatives
of Cinema Arts could hardly be encompassed in one
book.
While the first volume embraces only nine names,
and commemorates the 110th anniversary of William Saroyan, many more will be presented to your
attention in the second volume of this series, which
will be dedicated to the memory of Charles Aznavour.
Many readers may wonder why William Saroyan was
included in this book: it should be noted that Saroy-

an wrote the novel “The Human Comedy” and the
film based on this story was released in 1944 having
earned an Oscar for the Original Motion Picture Story
at the Annual Academy of Film Arts.
Prominant figures, such as Hamo Beknazaryan, Artavazd Peleshyan, Frunze Dovlatyan, Albert Yavuryan,
Mher Mkrtchyan and many others, whose lives and
activities deserve a separate book, are not included here, as we only addressed who lived and worked
abroad. We selected the filmmakers who had won
international awards at the prestigious international
film festivals.
On behalf of VivaCell-MTS and its General Manager
Ralph Yirikian, personally, more than a dozen of social
programs have been initiated and brought to life. As
for numerous cultural projects, they have firmly occupied their place in cultural life of Armenia.
We look forward to continuing this collaboration with
VivaCell-MTS. We are convinced that VivaCell-MTS will
stay committed to the national cause for the sake of
our country.

«Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիա»

Panarmenian Geographic Association
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Yerevan, 2018
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36 տարեկանում
«Մարդկային
կատակերգություն»
ֆիլմի սցենարի համար
նա արժանացավ
ամերիկյան
կինոակադեմիայի
«Օսկար» մրցանակին:
Վիլ յամ Սարոյանը ծնվել է 1908 թ. օգոստոսի 31-ին
Ֆրեզնոյում, Բիթլիսից գաղթած Արմենակ և Թագուհի
Սարոյանների ընտանիքում: Երեք տարի անց մահացել
է հայրը՝ 36-ամյա Արմենակ Սարոյանը, թողնելով
որդուն միայն աղոտ հիշողություն իր մասին: Հայրը, որը
նույնպես գրող էր, դառնում է ոգեշնչման մեծ աղբյուր
նրա համար: Ի տարբերություն երբևէ չհրատարակված
Արմենակ Սարոյանի, որդին կարողանում է հետագայում
հաջողության հասնել: Հոր մահից հետո Վիլ յամը, նրա
եղբայր Հենրին, քույրերը՝ Զաբելն ու Կոզեթը մի քանի
տարի ապրել են Օքլենդի Ֆրեդ Ֆինչ մանկատանը, իսկ
մայրը սպասուհի է աշխատել Սան Ֆրանցիսկոյում: Երբ
երեքամյա Վիլ յամին մայրը պետք է թողներ որբանոցում,
նրան Քուն Ջիգեր անունով մի տիկնիկ է նվիրել, որը
նրա հիշողության մեջ միշտ պահպանվել է։ Սարոյանը
հետագայում նշել է, որ այդ տիկնիկով կարծես մայրը
ցանկանում էր փարատել իր բացակայությունը։ Տիկնիկի կերպարը նա արտացոլել է նաև իր ստեղծագործություններում։ Ընտանիքն ի վերջո նորից միավորվել է ու հաստատվել Ֆրեզնոյում՝ Սան Հոակինի
հովտում, նրանց է միացել նաև Թագուհի Սարոյանի
մայրը՝ Լուսնթագ Ղարօղլանյանը, որը մեծ ազդեցություն
է թողել փոքրիկ Վիլ յամի վրա: Ֆրեզնոյում էլ մեծացել
է հայ գաղթականի տղան, և հենց այդ տարիների
իրադարձությունները հետագայում հիմք են դարձել նրա
պատմվածքների համար:
Պատահական չէ, որ երիտասարդ Վիլ յամ Սարոյանին
էր վիճակված, չունենալով ամերիկյան որակավորված
կրթություն, հասնել ակադեմիական կարիերայի:
Սարոյանը կանոնավոր կրթություն չի ստացել: Նա
թողել է դպրոցը, քանի որ դպրոցական ծրագիրը
անհետաքրքիր էր և ձանձրալի, բացի այդ դպրոցում
հաճախ շեշտում էին նրա գաղթականի որդի լինելը:
Տղային ստիպում էին քոլեջ հաճախել, բայց դա չէր
մտնում նրա ծրագրերի մեջ: Երրորդ դասարանում
առաջին անգամ արդեն վաստակել էր դպրոցի
ամենաչար տղայի համբավը: «Ինձ հաճախ անկյուն էին
կանգնեցնում, հայհոյում, քաշում մազերս ու ականջներս
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William Saroyan was born on August 31, 1908, in Fresno,
to Armenak and Takoohi Saroyan, Armenian immigrants
from Bitlis, Turkey. Armenak died at the early age of thirty-six when Saroyan was only three. He was to remain in
William’s mind not only as a very dim memory, but also as
an enduring source of motivation and encouragement,
for Armenak had been a writer albeit never published.
The son meant to succeed where the father, in unknown
circumstances, had failed. Following their father’s death,
William, his brother Henry and his sisters Zabel and Cozette
spent several years at the Fred Finch Orphanage in Oakland, while young widow Takoohi took up menial work in
nearby San Francisco. When the mother had to leave her
three-year-old William in an orphanage, she gave him a
doll named Coon Jiger. Saroyan later said that the puppet
seemed to reimburse the mother’s absence. The character of this doll was also reflected in his works. The family
was eventually reunited back in Fresno, in the San Joaquin
Valley, and William Saroyan’s formidable maternal grandmother Lucy (Lusntag Gharoghlanyan), who was to be a
strong influence on him, joined the household. The childhood of the son of the Armenian immigrant later became
the basis for his stories.
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և, ի վերջո, վռնդեցին դպրոցից»,- հետագայում հիշել է նա:
Սարոյան-գրողի ձևավորման մեջ մեծ դեր է խաղացել
ինքնակրթությունը, ամերիկյան և համաշխարհային
գրականության ընթերցումը, հարազատ ժողովրդի
հոգևոր մշակույթի, ավանդույթների, պատմության
ժառանգումը,
հայկական
շրջապատի
ազգային
ինքնատիպությունը: 12 տարեկան հասակում Սարոյանը
կարդում է Գի դը Մոպասանի «Զանգը» պատմվածքը,
որից հետո վստահաբար որոշում է գրող դառնալ:
«Այո, ես շատ ուսուցիչներ եմ ունեցել` Մարկ Տվեն, Գի
դը Մոպասան, Չեխով, Դիքենս, Բեռնարդ Շոու»,- մի
անգամ ասել է նա: Այդ ժամանակվանից ի վեր նա
դարձել է Ֆրեզնոյի հանրային գրադարանի մշտական
այցելու և Տեխնիկական դպրոցում սկսել է տպագրական
մեքենայի վրա աշխատելու հմտություններ ձեռք բերել:
Դեռ դպրոցում սովորելու տարիներին նա ազատ
ժամանակ լրագրեր է վաճառել, որպեզի կարողանա
գումար վաստակել ընտանիքի համար, որն այնքան
կարիքներ ուներ: Իրենց ապրելակերպի մասին Սարոյանը նկարագրել է «Իմ անունն Արամ է» պատմվածքում
այսպես. «...ամենազարմանալի ու ծիծաղելի աղքատությունն աշխարհում»: Հետագայում Սարոյանը աշխատել է որպես հեռագրատան ցրիչ և շուտով ձեռք է
բերել Ֆրեզնոյի ամենաարագաշարժ ցրիչի համբավ:
18 տարեկանում Սարոյանը գիտակցելով, որ Ֆրեզնոն
չափազանց փոքր է իր համար. որոշում է մեկնել Լոս

Անջելես: Այստեղ նա աշխատանքի է անցնում Ազգային
անվտանգությունում, սակայն այս աշխատանքը տևում
է ընդամնեը 2 շաբաթ:
Ի վերջո «Դի Օվերլենդ Մանթլի» ամսագիրը համաձայնվում է հրատարակել մի պատմվածք, սակայն
առանց վճարի, այդտեղ այն ժամանակ տպագրվում
էին այնպիսի գրողներ, ինչպիսիք էին Ջեկ Լոնդոնն ու
Ամբրոզ Բիրսը: Մոտ 1 տարի Լոս Անջելեսում ապրելուց
հետո Սարոյանը վճռում է տեղափոխվել Նյու Յորք:
Այստեղ գործերն անհաջող են սկսվում, քանի որ
նրա ճամպրուկները՝ բոլոր իրերով ու գումարով,
սխալմամբ ուղարկած են լինում Նյու Օռլեան: Հետագա
6 ամիսներին ևս հաջողությունը Սարոյանին չի ժպտում:
Չդիմանալով կարոտախտին՝ նա վերադառնում է
Կալիֆոռնիա ավելի հասուն, սթափ և գոհ, որ ազատվել
է անհիմն սպասումներից: Ժամանակի ընթացքում
պարզորոշ է դառնում, որ ինքնակրթման գործընթացը
բավականին երկար է տևելու: Շուտով տեղափոխվում
է Սան Ֆրանցիսկո, որտեղ մի շարք ժամանակավոր
աշխատանքներ է կատարում, այդ թվում՝ աշխատելով
թաղման ծառայությունում: Փորձում է աշխատանք
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It is not surprising that Saroyan had never had any academic achievement without solid American schooling.
He left school early — the school years were too slow and
predictable and there was constant friction, caused by
boredom and by frequent reminders that he was the son
of an immigrant. He was urged to go to college, but college
was not in his plans. “In the third grade for the first time,
I earned the reputation of the wickedest boy at school; I
was often punished, bullied, and eventually dropped out
of school.” From the age of seven Saroyan started selling
newspapers in the streets of Fresno; self-education, reading of American and world literature, inheritance of the
spiritual culture, traditions, history of the native people,
the national identity of the Armenian community played
a great role in the formation of Saroyan-writer. When he
was twelve years old, he read, by chance, Guy de Maupassant's story ‘The Bell,’ and the secret ambition to be a
writer started to form. ‘’Yes, I had many teachers - Mark
Twain, Guy de Maupassant, Chekhov, Dickens, Bernard
Shaw’’, once he said. William became, then, a frequent visitor to Fresno’s public library and he learned to touch-type
at the Technical School.
While still at school he sold newspapers in his spare time
to earn money badly needed by his family, who were living
in what he describes, in “My Name Is Aram” (1940) as ‘the
most amazing and comical poverty in the world.’ Later he
became a messenger with a postal-telegraph company,
acquiring a reputation for high-speed deliveries.

By the time William was eighteen Fresno was too small
for him and the urge to leave town and seek his fortune
grew stronger. His first attempt to leave took him only —
and by mistake — as far as Los Angeles, where in a moment
of desperation he joined the National Guard, though this
unsuitable employment lasted only for two weeks.
He had a story accepted by The Overland Monthly, a western magazine, which in its day had published the work of
such famous writers as Jack London and Ambrose Bierce,
but it could not pay anything. Then, a year or so after he
had left Fresno, Saroyan moved to New York. Things started badly when he discovered on arrival that his suitcase
containing nearly all his money had been sent to New Orleans by mistake. His luck did not improve much and in less
than six months, the adventure was over. The hoped-for
major literary breakthrough had not come and William
was homesick. He returned to California wiser, more sober, embarrassed, yet glad to be rid of the absurd expectation that he would suddenly write something so irresistible that it would bring him instant fame.
It was becoming clear that his literary apprenticeship
was going to be a lengthy affair. He moved to San Francisco, working at a variety of uninspiring jobs (one was
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գտնել գրախանութներում կամ թերթի խմբագրություններում, բայց դա էլ չի հաջողվում: Մեծ ընկճախտի տարիներին Սարոյանի մոտ գրելու ցանկությունն ավելի է ահագնանում: Նա քիչ էր վաստակում: Շաբաթօրյա տոնավաճառներում բանջարեղենի վաճառակետում նրա աշխատավարձին
գումարվում էին մոլախաղերից ստացված պատահական շահումները: Թեև բավականին աղոտ էր
կարճ պատմվածքները սեփական յուրօրինակ ոճ
դարձրած գրողի ապագան, սակայն այդ ժամանակ
էլ նա չդավաճանեց իրեն հոգեհարազատ գրական
այդ ուղղությանը: Փոխարենը նա ջանասիրաբար
շարունակում էր աշխատել՝ որդեգրելով մի բավականին փշոտ ուղի, և դա էր ինքնատիպ գրողի
միակ ընտրությունը: Վիլ յամին հուսահատեցնում
էին տարբեր խմբագրություններ ուղարկած պատմըվածքների տպագրության մասին պատասխան
չստանալը, և նա արդեն դադարել էր պատմվածքներն ուղարկել, իր բնորոշմամբ, «անիմաստ ամսագրերի
խեղճ խմբագիրներին»: Իր առաջին պատմվածքը
Սարոյանը տպագրում է 1933 թ. Բոստոնի ‹‹Հայրենիք››
շաբաթաթերթում` Սիրակ Գորյան ստորագրությամբ:
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1933 թ. դեկտեմբերի 14-ի առավոտյան Սարոյանը
ստանում է իր համար բաղձալի և վաղուց սպասված մի
նամակ, որտեղ Վհիթ Բըռնեթը և Մարթա Ֆոլին գրում
էին, որ պատրաստ են վճարել ‹‹Ճոճաձողով սավառնող
խիզախ երիտասարդը›› պիեսի համար: Պիեսը շատ
հետաքրքիր է և առնչվում է գիտակցության հոսք կոչվող
գրականությանը:

with a funeral establishment). On a number of occasions,
he sought more decent jobs for newspapers and bookstores, albeit again unsuccessful. With the coming of the
Great Depression he was more committed to writing than
ever, and gave up all pretense of following seriously any
other career. Occasional winnings from gambling supplemented the scant living he earned, at this time, by working
on Saturday market stalls selling vegetables. Although the
prospect for an unknown young writer specializing in his
own unorthodox brand of short stories was bleak indeed,
during this difficult period he refused to compromise his
literary integrity. He continued instead to work in defiance
of what was commercially acceptable — a hard and lonely
path but the only choice for a writer of true originality.
A Boston-based Armenian journal, Hairenik, began to
publish his works in 1933 under the pen name Sirak Goryan,
but he was growing tired of rejection elsewhere and was
almost ready to stop sending stories to ‘idiot editors of insignificant magazines.’ One December morning in 1933 Saroyan received a long-awaited letter, in which the editors
of Story magazine Whit Burnett and his wife Martha were
willing to pay for the ‘’The Daring Young Man on the Flying
Trapeze.’’ The young writer, then in his middle twenties and
feeling that time was running out for him, decided on an
act of boldness to convert this piece of good fortune into a
decisive breakthrough.
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Շատերը չէին
համակերպվում
լիարժեք կրթություն
չստացած
երիտասարդ գրողի
նվաճումների հետ:
Քսանամյա երիտասարդ գրողը վերջապես որոշում է
համարձակ քայլ անել և բեկել ճակատագրի ուղին: Նա
սկսում էր աշխատել՝ առանց հստակ իմանալու, թե ինչի
մասին պետք է լինի պատմվածքը: Նա աստիճանաբար
ավելի ու ավելի հաճախ էր ստանում այնքան սպասված,
բայց միևնույն ժամանակ անսպասելի նամակներ
տարբեր խմբագրություններից, որոնք հաղորդում էին,
որ նրա պատմությունները մեծ հետաքրքրություն են
առաջացնում, և հորդորում էին նրան շարունակել:
Սա մի յուրօրինակ վճռական պահ էր, որը, կարծես,
խորհրդանշում էր նրա աշակերտության փուլի ավարտը:
18

19

He began with no firm ideas as to what the stories would
be about. Midway through the month telegrams, both expected and unexpected, arrived from the editors with the
message he needed: yes, the stories were being received
with great interest — keep them coming! This was the decisive moment of acceptance, marking the end of his long
apprenticeship.
More of these pieces were printed in Story in later
months, and as word spread of this new and exciting literary find, stories were soon appearing in such magazines
as The American Mercury, Harper’s, The Yale Review, and
some others. By October 1934, Random House was ready
to publish “The Daring Young Man on the Flying Trapeze,
and Other Stories.” Surprisingly the book was a best-seller.
William Saroyan — or Saroyan, as he now became — had
arrived on the literary scene with a bang.
Naturally, there were those who resented this sudden
leap to fame and fortune.

Շատ տարիներ անց նա պետք է գրեր, որ գրողի միակ
իրական հաջողությունը վրա է հասնում, երբ նա առաջին
անգամ ընդունվում է որպես ստեղծագործող: Մնացածն
արդեն այնքան էլ էական չէ:

Since then he began to travel: he did not quite reach his
father’s city, Bitlis, however. His trips took him to London,
Edinburgh, Paris, Vienna and Moscow, and extended only
as far as Yerevan, in Soviet Armenia.

Նորահայտ ստեղծագործողի հաջողության մասին
լուրերն այնքան արագ տարածվեցին, որ երիտասարդ
գրողն սկսեց արդեն պատմվածքները տպագրել այնպիսի հայտնի ամսագրերում, ինչպիսիք են «Ամերիքն
Մերկուրի», «Հարփրզ», «Յել Րիվ յու» և մի շարք այլ
պարբերականներ:

Saroyan opposes nationalistic ideas in his writings while
exhibiting a strong emotional attachment to Armenia, and
this inconsistency — or dilemma — is nowhere more apparent than in his short story “Antranik of Armenia.”

1934 թ. հոկտեմբերին «Ռենդըմ Հաուս» հրատարակչությունը համաձայնվում է տպագրել «Ճոճաձողով սավառնող խիզախ երիտասարդը և այլ պատմվածքներ»
գիրքը: Անսպասելիորեն, գիրքը դարձավ բեսթսելլեր և
հռչակ բերեց երիտասարդ գրողին: Վիլ յամ Սարոյանը
մեծ աղմուկով մուտք գործեց գրական ասպարեզ:
Սակայն քննադատության պակաս ևս չկար: Շատերը
չէին համակերպվում լիարժեք կրթություն չստացած
երիտասարդ գրողի նվաճումների հետ:

In Moscow, he met the Armenian poet Yeghishe Charentz,
and was promised an interview with the Great Russian
writer Maxim Gorky, though this offer was later withdrawn
because of Saroyan’s political views. Passing through Finland before returning to America, he paid an unplanned
visit to the composer Jean Sibelius.
More collections of short stories (“Inhale and Exhale”
(1936); “Three Times Three” (1936); “Little Children” (1937);
“Tracy’s Tiger” (1951); “Peace, It’s Wonderful” (1939) etc...)
followed against the continuing background of the Depression. Written in a variety of styles and moods, with
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Նա սկսում է ճամփորդել: Նրա ճանապարհորդությունները դեպի Լոնդոն,Էդինբուրգ, Փարիզ, Վիեննա ու
Մոսկվա, նաև Խորհրդային Հայաստան՝ Երևան, մեծ
ազդեցություն թողեցին երիտասարդ Վիլ յամի վրա:
Սակայն նրան չի հաջողվում լինել ծնողների հայրենի
քաղաքում՝ Բիթլիսում:
Սարոյանն իր ստեղծագործություններում ընդդիմացել է ազգայնական գաղափարներին և ջերմ զգացմունքայնությամբ է արտահայտվել Խորհրդային Հայաստանի հանդեպ: Այդ հակասությունը լավագույն
կերպով արտացոլվել է նրա «Անդրանիկ Հայաստանի»
կարճ պատմվածքում: Մոսկվայում Սարոյանը հանդիպում է Եղիշե Չարենցին, որը խոստանում է հարցազրույց կազմակերպել ռուս մեծ գրող Մաքսիմ Գորկու
հետ, թեև այդ առաջարկը հետագայում մերժվում է`
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the Saroyan voice always clearly in evidence, these early
stories established his reputation, as a writer with staying power, and provided the foundation for the rest of his
career.
In fact, his most successful early collection was “My Name
Is Aram” (1940), a poetic representation of the Armenians
of his hometown in the days of his boyhood. Having known
the conditions himself from an early age, he did not see the
situation as greatly abnormal and this, in combination with
youthful exuberance and the strong poetic streak always
present in his work, helped lift his stories of the Depression
well above the level of mere realism or mere criticism of
wealth and privilege.
Saroyan’s career as a playwright began with “My Heart’s

Սարոյանի քաղաքական հայացքների պատճառով:
Մինչև նահանգներ վերադառնալը, նա մեկնում է
Ֆինլանդիա, այցելում կոմպոզիտոր Յան Սիբելիուսին:
Ընկճախտի շարունակական ֆոնին ծնվեցին նոր
կարճ պատմվածքներ՝ «Ելք ու մուտք» (1936 թ.), «Երեք
անգամ երեք» (1936 թ.), «Փոքրիկ երեխաներ» (1937 թ.),
«Թրեյսի վագրը» (1951 թ.), «Խաղաղություն», «Հրաշալի
է» և այլն: Տարբեր տրամադրություններով և զանազան
ոճերով գրված ստեղծագործություններում ակնհայտ
էր սարոյանական դրոշմը, որը հիմք դարձավ նրա
հետագա ստեղծագործական ուղին կերտելու համար:
Նրա վաղ շրջանի ամենահաջողված աշխատանքներից է «Իմ անունն է Արամ» (1940թ.) պատմվածքների
ժողովածուն, որտեղ բանաստեղծական լույսի ներքո նա
ներկայացնում է իր մանկության տարիները՝ հայերով
շրջապատված հայրենի քաղաքում: Դեռևս վաղ տարիքից ապրելով դժվարին պայմաններում, նա արտասովոր ոչինչ չէր ավելացնում իր պատմություններին,
դրանք համեմված էին երիտասարդական ավ յունով
ու բանաստեղծական ձիրքով և օգնում էին նրան այդ
տխուր պատմություններն ավելի բարձր մակարդակի
հասցնել, քան սովորական ռեալիզմն է:
Սարոյանը, որպես դրամատուրգ, սկսել է ստեղծագործել 1939 թ.։ Առաջին պիեսը «Իմ սիրտը լեռներում է»
դրաման էր: Ներկայացումը մեծ հաջողություն ունեցավ,
գլխավորը, այն դուր եկավ Ջորջ Ժան Նաթանին, և
թատերական այս հաջողությանը հաջորդեց «Կյանքիդ
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in the Highlands” in 1939. The play was well received, most
importantly by George Jean Nathan, and was swiftly followed by his greatest theatrical success, “The Time of Your
Life” (1939). The latter earned the New York Drama Critics’
Circle Award and the Pulitzer Prize (it was the first play to
win both), though Saroyan refused the Pulitzer Prize because of his strong feelings about commerce patronizing
the arts.
“The Time of Your Life” was followed by a series of Broadway productions: “Love’s Old Sweet Song” (1940), “The
Beautiful People” (1941), “Across the Board on Tomorrow
Morning” and “Talking to You” (1942) etc.); in 1941 he established a Saroyan Theatre at the Belasco. In late 1941, he took
time off from his theatre activities to write a film scenario
in Hollywood, “The Human Comedy.” He sold the script to
M.G.M. American Media Company for sixty thousand dollars, but then offered to buy it back for a larger sum when
his demand to personally produce and direct the film was
declined.
The Company declined the offer: the film, starring Mickey
Rooney, was a hit, but was hardly to Saroyan’s liking. He
turned the script into a novel, which became his most successful book.
At the age of 36, he won the American Film Academy’s
Award (Oscars) for the Screenplay for the “Human Comedy.”
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ժամանակը» պիեսը, որի համար այն արժանացավ Նյու
Յորքի քննադատների և Պուլիցերյան մրցանակների.
սա առաջին աշխատանքն էր, որ արժանացավ
միաժամանակ երկուսին էլ: Բայց Սարոյանը վերջինից
հրաժարվեց՝ պատճառաբանելով. «Առևտուրը իրավունք չունի հովանավորելու արվեստը»:
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«Կյանքիդ ժամանակին» հաջորդեցին մի շարք
բրոդվեյյան ներկայացումներ՝ «Սիրո հին քաղցր երգը»
(1940 թ.), «Գեղեցիկ մարդիկ» (1941 թ.), «Վաղը՝ վաղ
առավոտյան», «Խոսիր քեզ հետ» (1942 թ. ) և այլն... 1941 թ.
նա սկսեց Բելասկոյում՝ սեփական՝ Սարոյանի թատրոնի
հիմնադրման աշխատանքները: 1941 թ. նա փոքր-ինչ
դադար է առել իր թատերական գործունեությունից,
քանի որ ձեռնամուխ է եղել Հոլիվուդում ֆիլմի սցենարի
ստեղծմանը, որը «Մարդկային կատակերգությունն» էր:
Նա վաճառեց սցենարը հանրահայտ Էմ. Ջի. Էմ-ին՝(MGM)
60 հազար դոլարով, սակայն հետագայում, երբ մերժվեց
Սարոյանի` ֆիլմի ռեժիսորն ու պրոդյուսերը լինելու
պահանջը , նա առաջարկեց ավելի բարձր արժեքով
հետ գնել սցենարը: Ստուդիան հրաժարվեց այդ
գործարքից: Միկի Ռունիի գլխավոր դերակատարմամբ
այս ֆիլմն իսկապես հիթ դարձավ, սակայն Սարոյանը
այնքան էլ չհավանեց կինոնկարը: Նա սցենարը վերածեց
վեպի, որն էլ դարձավ նրա ամենամեծ հաջողություն
ունեցած գիրքը: 36 տարեկանում «Մարդկային
կատակերգություն» կինոնկարի սցենարի համար նա
արժանացավ ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար
մրցանակին:
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The marriage and World War II now intervened. In October 1942, he allowed himself to be drafted into the army,
despite his pacifist views, and early in the following year, he
married Carol Marcus, a young society girl and a friend of
Oona O’Neill (who was to marry Charlie Chaplin). After the
birth of their son Aram, Saroyan was posted to England. In
London in 1944 he was allowed time off to write a novel to
promote Anglo-American relations. Finally discharged in
September 1945 he later said that he had fought the army
for three years and won.
The late nineteen forties were to be very difficult years
for William Saroyan. He had lovingly dedicated a 1944 collection of short stories, “Dear Baby”, to his wife, but after
the birth of daughter Lucy in 1946, the marriage began to
fail. At the same time, his literary career went into steep
decline. He had already ceased offering plays to Broadway producers because of his intense dissatisfactions with
the system, where the only priority was given to money,
and the critics disliked “Wesley Jackson” when it finally appeared in 1947. Fashions had changed, hastened by the impact of the way, and Saroyan was suddenly almost old hat.
The marriage of Saroyan and Carol Marcus was not
peaceful, after six years of life, the couple divorced and
married again a year later. The second marriage also
took place at the Armenian Church, but soon afterwards,
they divorced. Saroyan’s literary career began to fade
away as well.

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին նա
ամուսնանում է երիտասարդ Քերոլ Մարկուսի հետ, որը
դերասանուհի էր և Չառլի Չապլինի կնոջ Ունա Օ’Նիլի
ընկերուհին: 1942 թ. հոկտեմբերին նրան զորակոչում
են բանակ: Սարոյանին որդու՝ Արամի ծնվելուց հետո
ուղարկում են Անգլիա: 1944 թ. նա ժամանակ է գտնում և
մի վեպ գրում անգլո-ամերիկյան հարաբերությունների
մասին:
1945 թ. սեպտեմբերին նրան զորացրում են,
հետագայում նա ասել է, որ երեք տարի կռվել է բանակի
դեմ ու հաղթել:
1940 ական թթ. ավարտը բավականին բարդ ժամանակշրջան էր Սարոյանի համար: 1944 թ. գրում է «Սիրելի
փոքրիկ» խորագրով պատմվածաշարը, որը նվիրվել էր
կնոջը: Սակայն 1946 թ. նրանց դուստր Լյուսիի ծնվելուց
հետո ամուսնությունը սկսում է անկում ապրել: Միևնույն
ժամանակ ճգնաժամային բարդ իրավիճակ է սկսվում
նաև Սարոյանի գրական ստեղծագործական կյանքում:
Նա սկսել էր Բրոդվեյի պրոդյուսերներին պիեսներ
չառաջարկել, քանի որ ամբողջովին հիասթափված
էր գրական այդպիսի միջավայրից, որտեղ առաջնահերթությունը տրվում էր միայն փողին: 1947 թ. նա
ներկայացնում է իր «Ուեսլի Ջեքսոնը», որը սակայն
մերժվում է քննադատներից: Կարծես նորաձևությունը
ակնթարթորեն փոխվել էր, և այժմ Սարոյանը նման էր
հին ու նորաձևությունից դուրս եկած գլխարկի:

In 1949 he felt sufficiently aggrieved to walk out and leave
immediately for Europe.
In Paris, in a mood of despair, he wrote “The Assyrian.”
Soon afterwards he had a surprising worldwide hit in
collaboration with Ross Bagdasarian with a pop song,
‘C’mon-a My House,’ sung by Rosemary Clooney. Saroyan
probably never recovered fully from the psychic blows of
his unhappy marriage and the three wasted years in the
army, but at Malibu in the fifties, he regained his soul sufficiently to arrest the alarming decline of his literary fortunes.
In 1952 he published “The Bicycle Rider in Beverly Hills”, the
first of his several book-length experiments in autobiography. This book was followed by a warm-hearted novel
of the theatre, written for his daughter “Mama, I Love You”
(1956); and a book for his son, “Papa, You’re Crazy” (1957).
He had another play on Broadway, “The Cave Dwellers”,
in 1957. In that period he return to the world of cinema and
there were a number of television productions and adaptations of his works. Meantime he was publishing short
stories and articles in a wide variety of magazines and
newspapers. He left Malibu in 1958 and headed for Europe,
with no clear plan, only the vague thought that he would
buy a vineyard and perhaps even forget about writing. His
typewriter stayed in its case for a period. However, gam-
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bling losses used up the vineyard money and at length he
found himself in Paris, faced once more with the unwelcome prospect of trying to work himself out of debt. (His
book “Not Dying” (1963) is mainly concerned with this period.) He contacted the film producer Darryl Zanuck, who
was then residing in Paris, and uncharacteristically agreed
to write a play for which he was paid six thousand dollars.
“The Paris Comedy” or “The Secret of Lily” (1960) was a
big hit in German translation in Vienna, and later in Berlin.
Typically, though, the money earned was not used for the
careful paying off debts. ‘I certainly didn’t gamble away
every penny,’ he wrote in a memoir, in a flippant mood. ‘I
drank some of it away, and I bought a raincoat.’
He was invited to write an autobiography and, believing
it would pay his debts, he produced his most complete and
conventionally arranged autobiographical work, “Here
Comes, There Goes, You Know Who”. However, on his own
admission the book did rather poorly.
In 1964, thirty years after the publication of his first book,
he repeated his early effort of writing a new story or piece
each day for a whole month, keeping at the same time a
daily journal in which he discussed his present life and work
in relation to January 1934. This was published alongside
the original stories as “After Thirty Years: The Daring Young
Man on the Flying Trapeze.” Meanwhile his plays were being taken up with enthusiasm in Eastern Europe, notably in
Czechoslovakia.
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Սարոյանի և Քերոլ Մարկուսի ամուսնական կյանքը
խաղաղ չի եղել. 6 տարի համատեղ կյանքից հետո
զույգը բաժանվում է, մեկ տարի անց կրկին ամուսնանում: Երկրորդ ամուսնության ժամանակ կրկին
պսակադրվում են հայկական եկեղեցում, սակայն
շատ չանցած կրկին բաժանվում: Շուտով Սարոյանի
գրական գործունեությունն սկսում է անկում ապրել: 1949
թ. ստեղծված իրավիճակից ազատվելու համար որոշում
է մեկնել Եվրոպա: Որոշ ժամանակ ապրում է Փարիզում:
Այնտեղ, լինելով անկումային տրամադրության մեջ, նա
գրում է «Ասորին» պատմվածքը:
Շուտով իր զարմիկի՝ Ռոս Բաղդասարյանի երաժըշտության համար գրած նրա՝ «Արի իմ տուն» երգը
անսպասելիորեն հիթ է դառնում, որը կատարում էր այժմ
աշխարհահռչակ դերասան Ջորջ Քլունիի հորաքույրը՝
այդ տարիներին հայտնի երգչուհի Ռոզմարի Քլունին:
50-ականներին Մալիբուում նրան հաջողվում է ինչ-որ
չափով վերականգնել հոգեկան ներդաշնակությունը
և 1952-ին գրել «Հեծանվորդը Բևերլի Հիլզից» (1952 թ.)
ստեղծագործությունը, որն ինքնակենսագրական էր:
Դրան հետևեցին դստեր համար գրած՝ «Մայրիկ, ես քեզ
սիրում եմ» և որդուն նվիրված՝ «Հայրիկ, դու խենթ ես»
գրքերը:
1957 թ. Սարոյանը Բրոդվեյում ներկայացրեց «Քարանձավի բնակիչները» պիեսը: Այդ շրջանում նա
վերադառնում է կինոյի աշխարհ. նրա ստեղծա-

գործություններից մի շարք էկրանավորումներ եղան:
Միևնույն ժամանակ, նա շարունակում էր հրատարակել
կարճ պատմվածքներ ամենահայտնի ամսագրերում
ու թերթերում: 1958 թ. նա ուղևորվեց դեպի Եվրոպա,
առանց հստակ ծրագրերի՝ միայն մի աղոտ գաղափար
գլխում, որ մի խաղողի այգի կգնի ու գուցե մոռանա
գրելու մասին: Գրամեքենան էլ որոշ ժամանակ մնաց
պայուսակում: Սակայն մոլախաղի պատճառով նա
կորցրեց նաև խաղողի այգու համար նախատեսված
գումարը և կրկին պարտքեր կուտակելուց հետո
Սարոյանը հասավ Փարիզ: Այստեղ երկար ժամանակ նա
հայտնվել էր կրկին պարտքերը մարելու խնդրի առջև:
(Նա «Չմեռնել» գրքում նկարագրում է հենց այդ շրջանը):
Այնուհետև նա կապ հաստատեց փարիզաբնակ
կինոպրոդյուսեր Դարրիլ Զանուկի հետ և համաձայնվեց
կինոնկարի սցենար գրել, որի համար նրան վճարեցին
վեց հազար դոլար:
«Շները կամ Փարիզ յան կատակերգություն» պիեսը
Վիեննայում, ապա Բեռլինում՝ գերմաներեն թարգմա-

Gradually he brought his gambling and drinking under
reasonable control, though there were lapses. During a
three month stay in London in 1966, (occupying a flat with
his son and daughter, both young adults), he managed to
get through twenty thousand dollars. By 1967, he was able
to declare in “Days of Life and Death and Escape to the
Moon” (1970): ‘I’m free… I’ve paid all debts, I’m earning a
living.’ He had acquired a second home in Fresno (though
he hated what the developers had done to the city over
the years).
In the late sixties, he published a collection of articles, essays, short stories, memoirs, poems and short plays. Indulging his fondness for long titles to the full, he called the
collection “I used to Believe I Had Forever, Now I’m Not So
Sure” (1968). In his last book of the sixties he used the autobiographical device of writing a series of ‘letters’ to various people, eminent and otherwise and most now dead,
who had either influenced him or remained in his memory
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նությամբ, մեծ հաջողություն է ունենում: Սակայն, նա
արդեն սովորույթ էր դարձրել աշխատած գումարը
պարտքերը մարելու համար չծախսել: «Ես, իհարկե,
մոլախաղով չէի տարված,- գրել է Սարոյանը իր հուշերում,
- մի մասը ես վատնել եմ խմիչքի վրա, մնացածով ինձ
անձրևանոց եմ գնել»:
Նրան առաջարկում են գրել ինքնակենսագրական
գրքեր, և Սարոյանը, կարծելով թե այդպիսով նա ի
վիճակի կլինի վճարել հարկերը, գրում է իր ամենածավալուն ինքնակենսագրականը: Սակայն հենց Սարոյանի համոզմամբ գիրքն այնքան էլ մեծ հաջողություն
չի ունենում:
1964թ. իր առաջին գիրքը հրատարակելուց երեսուն
տարի հետո, նա մեկ ամիս շարունակ ջանք չխնայեց
ամեն օր ինչ որ բան գրելու համար, միաժամանակ նա մի
օրագիր էր պահում, որտեղ ներկայացնում էր իր առօրյան ու համեմատում իր կյանքը 1934 թ. հետ: Այն
տպագրվեց «Երեսուն տարի անց։ Խիզախ պատանին
թռչող ճոճաձողին» պատմութունների հետ միաժամանակ: Ուրախալի էր նաև այն, որ նրա պիեսները
լավ ընդունելության էին արժանանում Արևել յան
Եվրոպայում, հատկապես՝ Չեխոսլովակիայում:
Աստիճանաբար նա սկսում է վերահսկել իր մոլուցքը
խմիչքի ու մոլախաղի նկատմամբ, սակայն երբեմն

for some important reason. He called the book “Letters
from 74 rue Taitbout” (1969).
These autobiographical books turned into a series: next
came “Places Where I’ve Done Time” (1972). This trend continued in “Sons Come and Go, Mothers Hang in Forever”
(1976); “Chance Meetings” (1978), with its lovely memories
about some exceptional people he had met.
In 1975, at Hay Film Studio, the Armenian filmmaker Levon
Grigoryan directed the film “My Heart is in the Highlands”
based on the eponymous play and a short story titled “The
Summer of the Beautiful White Horse”.
Although his career with stage and television productions
approached its end, “The Cave Dwellers” (1957) remained
favoured in Czechoslovakia, Romania, Finland, Spain, Germany and Poland.
With the gradual intrusion of a bitter tone in his memoirs
went a growing preoccupation with death, as is indicated
by some of the titles alone. This preoccupation reached its
fullest expression in his last published book, “Obituaries”
(1979). In 1979, film director and screenwriter Marat Varzhapetyan shot a film titled “Hello Out There” (1942) in the
Yerevan film studio based on William Saroyan’s screenplay.
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տապալումներ , իհարկե, լինում էին: Ինչպես օրինակ՝
Լոնդոնում բնակվելու երեք ամիսների ընթացքում. ի
դեպ այնտեղ նա ապրում էր իր որդու և դստեր հետ,
որոնք արդեն երիտասարդներ էին, Սարոյանին
հաջողվում է քսան հազար դոլար վաստակել: 1967 թ.
«Կյանքի և մահվան օրեր կամ փախուստ դեպի լուսին»
ստեղծագործության մեջ նա արձանագրում է. «Ես
ազատ եմ, ես վճարել եմ իմ բոլոր պարտքերը և հիմա
ինձ մնում է միայն ապրուստ վաստակել»: Ֆրեզնոյում
ձեռք է բերում երկրորդ տունը, թեև նրան չափազանց
բարկացնում էր այն, թե ինչպես էին աղավաղել քաղաքը
տարիների ընթացքում: 60-ականների վերջին նա
հրատարակում է հոդվածների, ակնարկների, կարճ
պատմվածքների, հուշագրությունների, պոեմների ու
պիեսների ժողովածու: Հավատարիմ մնալով երկար
վերնագրերի իր սովորույթին՝ Սարոյանն այն անվանեց
« Ես հավատում էի, որ հավերժ էի, հիմա ես այնքան էլ
համոզված չեմ»
60-ականներին ինքնակենսագրական որոշ տվ յալներ օգտագործելով՝ նա սկսում է նամակներ գրել
այն մարդկանց, որոնց մի մասն արդեն ողջ չէր,
սակայն կյանքի ընթացքում ինչ-որ ազդեցություն էին
թողել Սարոյանի վրա և այս կամ այն պատճառով
տպավորվել նրա հիշողության մեջ: Գիրքն անվանում է
«Նամակներ Թեյբու փողոցի 74 համարից»: Ի վերջո այս

Saroyan first visited Armenia in 1935, later in 1960 and 1975
when he celebrated his 70th anniversary.
Since his last visit, Saroyan dictated the fashion for the
name “William” and Saroyan-style moustache. His appearance in public caused euphoria among locals and was
always cheered and accompanied by thousands of people.
Having the peasant’s mistrust of doctors, Saroyan seldom consulted them. He saw the fight against illness and
death as a personal struggle with God. When he visited Europe for the last time in 1980, however, cancer had already
been diagnosed. Five days before he died in May 16, 1981,
at hospital in Fresno, he telephoned a posthumous statement to the Associated Press: ‘Everybody has got to die,
but I have always believed an exception would be made in
my case. Now what?’
Saroyan died in Fresno, at age of 72. Half of his ashes were
buried in California and the remainder - in Armenia at the
Komitas Pantheon.
“The Banishment”, a loose interpretation of Saroyan’s
“Laughing Matter” directed by famous Russian filmmaker
Andrey Zvyagintsev, received an award for the Best Actor
at the 2007 Cannes Festival.
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ինքնակենսագրականները վերածվեցին մի ամբողջ շարքի: Հաջորդը լույս տեսավ «Վայրեր, որտեղ ես եղել եմ»
(1972 թ.) , ապա՝ «Որդիները գնում են ու գալիս, մայրերը`
հարատևում» (1976 թ.), «Պատահական հանդիպումներ»
(1978 թ.) վերնագրերով, որոնք պատմում էին եզակի
մարդկանց հետ իր հարուստ հիշողությունների մասին:
1975 թ. Հայֆիլմ կինոստուդիայում ռեժիսոր Լևոն Գրիգորյանը նկարահանել է «Իմ սիրտը լեռներում է»
կինոնկարը, որի հիմքում Վիլ յամ Սարոյանի համանուն
պիեսն է ու «Սպիտակ ձիու ամառը» պատմվածքը ։
Նրա գործերը մեծ պահանջարկ ունեին Եվրոպայում,
Չեխոսլովակիայում, Ռումինիայում, Ֆինլանդիայում, Իսպանիայում, Գերմանիայում և Լեհաստանում. հատկապես «Քարանձավի բնակիչները» պիեսը շարունակում էր առանձնահատուկ սիրված լինել:
Նրա հուշերում աստիճանաբար ի հայտ են գալիս
տխուր նոտաներ, որոնք կապված էին կյանքի ավարտի հետ. դա դրսևորվել է նրա մի քանի ստեղծագործությունների անվանումներում: Այդ մտայնությունն արտահայտվեց նրա վերջին՝ «Մահախոսական» (1979 թ.)
ստեղծագործության մեջ:

30

1979 թ. ռեժիսոր ու սցենարիստ Մարատ Վարժապետյանը «Երևան» կինոստուդիայում նկարահանեց
«Հե՜յ, ո՞վ կա այդտեղ» գեղարվեստական կինոնկարը,
որը Վիլ յամ Սարոյանի համանուն պիեսի էկրանավորումն է։
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Նա գյուղացուն բնորոշ անհավատությամբ էր լցված
բժիշկների հանդեպ, և դա էր պատճառը, որ Սարոյանը հազվադեպ էր դիմում նրանց օգնությանը:
Հիվանդության դեմ պայքարը նա համարում էր Աստծու
The statue of the great American-Armenian writer was
placed in the heart of the capital on the 100th anniversary of
the great writer. In the same year, HayPost issued a stamp
dedicated to the 100th anniversary of William Saroyan and
the Central Bank of Armenia issued the “William Saroyan-100” gold coin.
In 2014, the filmmaker Marine Zakaryan directed the film
“Half Moon Bay” - an omnibus format project embracing
Saroyan’s four story tales. All the actions in the stories take
place in a town called Half Moon Bay.
In 2015, in Hollywood, American actress and film director
Mag Ryan made her directorial debut with the film “Ithaca”
which is based on Saroyan’s novel “The Human Comedy”.
Օn August 31st 2018, to the 110 th Anniversary of Williams
Saroyan’s birth. The “Saroyan House” home-museum
was opened in Fresno at 2729 W. Griffith Way for the last
17 years of his life and had produced numerous works
during that time.
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դեմ սեփական պայքար: 1980 թ., երբ նա վերջին անգամ շրջագայում էր Եվրոպայում, նրա մոտ արդեն
ախտորոշել էին քաղցկեղ: 1981 թ. մայիսին իր մահվանից
5 օր առաջ, նա «Ասոշիեյթեդ պրեսսում» գրում է. «Բոլորն
էլ մահանում են, բայց ես միշտ հավատացել եմ, որ իմ
դեպքում բացառություն է լինելու: Հիմա ի՞նչ»:
Վիլ յամ Սարոյանը մահացավ 1981 թ. մայիսի 16-ին
Ֆրեզնոյում՝ 72 տարեկանում, աճյունի մի մասը թաղված
է Երևանի Կոմիտասի անվան պանթեոնում։
2007 թ. ռուս հայտնի ռեժիսոր Անդրեյ Զվ յագինցևը
Վ. Սարոյանի «Ինչ-որ ծիծաղելի բան» (1953 թ.) վեպի
հիման վրա նկարահանել է «Վտարում» կինոնկարը,
որը Կաննի կինոփառատոնում արժանացել է մրցանակի՝ տղամարդու լավագույն դերակատարում անվանակարգում:
Մեծանուն գրողի արձանը տեղադրվել է Երևանի
կենտրոնում՝ մեծ գրողի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ:

100-ամյակին, իսկ ՀՀ կենտրոնական բանկը՝ «Վիլ յամ
Սարոյան-100» ոսկե հուշադրամ:
2014 թ. ռեժիսոր Մարինե Զաքարյանը նկարահանել է
«Կիսալուսնի ծովածոցը»: Այն Վիլ յամ Սարոյանի ստեղծագործությունների վրա հիմնված չորս կինոնովելներից
կազմված կինոնկար է: Կիսալուսնի ծովածոցը մտացածին քաղաք է, որտեղ տեղի են ունենում կինոնկարի
դեպքերը:
2015 թ. ամերիկացի դերասանուհի և ռեժիսոր Մեգ
Ռայանը Հոլիվուդում՝ Վիլ յամ Սարոյանի «Մարդկային
կատակերգություն» վեպի հիման վրա նկարահանել է
«Իթաքա» կինոնկարը:
Աշխարհահռչակ գրողի ծննդյան 110-ամյակի առիթով
2018 թ. օգոստոսի 31-ին տեղի ունեցավ «Սարոյան Հաուզ»
տուն-թանգարանի բացումը: Այստեղ, Ֆրեզնոյի N 2729
Գրիֆիթ Ռոադ հասցեում, նա ապրել և ստեղծագործել է
կյանքի վերջին 17 տարիներին:

Նույն թվականին «Հայփոստ»-ը թողարկել է նամականիշ՝
նվիրված
Վիլ յամ
Սարոյանի
ծննդյան
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1919 թ.
վերադառնալով
Սոլոզ՝ վերագտնում
են իրենց տունը,
որն իրենց նախկին
թուրք բանվորներն
էին զբաղեցրել:
Սերժ (Սահակ) Ավետիքյանը ծնվել է 1955 թ. դեկտեմբերի 1-ին Երևանում: Տղայի հայրն ու մայրը ծնվել
են Ֆրանսիայում, 1915-ի ցեղասպանությունից հետո
Թուրքիայի Սոլոզ գյուղից Ֆրանսիա գաղթածների
ընտանիքում: Հետագայում Սոլոզը մշտապես կմնա
նրանց հիշողություններում, և ընտանեկան պատմությունները կհասնեն հաջորդ սերունդներին: Այդ պատմությունները մեծ տպավորություն թողեցին
Սերժի
վրա: Նրա հորական պապը՝ Ավետիս Ավետիքյանը,

Serge (Sahak) Avedikian was born on December 1, 1955,
in Yerevan. The survivors of the 1915 Armenian Genocide,
Avedikian’s parents were born in France after their parents had migrated from Turkish village of Soloz. The village, which had always remained in their memories, and
family stories reached the following generations. The
story says that after the 1915 Genocide and a few weeks
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a beret and I was from France, although I did not speak
French at all. The 1960s were careless years for me, as well
as the youth behind the iron curtain, I was also fascinated by Beatles and The Rolling Stone. The cultural level in
Armenia was very high, and education was a priority. My
mom would send me to watch a movie every week, it was
like a ritual,“- remembers Avedikian. In 1970, the family returned to France. Despite a wide range of interests, Serge
had never ceased thinking of theater. His father was singing, and Serge was already engaged in an amateur theater. “I really enjoyed learning French texts. It seemed like
a game for me,“ says Avedikian. After studies at the Conservatory of Dramatic Arts in Meudon (France), he moved
to Paris in 1971 where he worked with the students of the
Paris Conservatory. Just five years later, Serge created
a theater company and played a series of performances.
From a very young age, Avedikian was able to combine
work in different fields successfully, creating a strong link

of caravans, Avedikian’s ancestors reached Konya completely exhausted. They stayed there till the end of World
War I. However, in 1919, by returning to Soloz, they settled
in home, which had already been occupied by their former Turkish workers. To protect themselves from possible
threats, they organized self-defense groups with the support of Greek troops, who were then waging a war against
the Turks. During the summer of 1920, they took control
over that region.
However, in 1922, the Greeks retreated facing the nationalist forces of Mustafa Kemal, and the family had to abandon the motherland for the second time, irrevocably. They
took the first boat at the little port of Gemlik near Soloz. It
took them to Bulgaria and they settled in the small city of
Russe, near Plovdiv, where there were many Armenians.
There, Avetis got married to Aghavni, a young girl from
Soloz, to whom he was engaged in childhood. They had six
children, five daughters and a son, Geghanush, Zaruhi, Paysart, Varduhi, Ivet and Grigor -Serge’s father.
In 1930, when Grigor was born, the Avedikians moved to
France, Marseilles, where Hovhannes, Avetis’s brother,
had been living.
In 1947, during the Great Repatriation, Serge’s parents
immigrated to Soviet Armenia, where the future filmmaker was born. Serge attended a French school in Yerevan. “They called me “Francois” because I was wearing
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ծնվել է 1900 թ. Սոլոզում: 1915թ. տեղահանությունից հետո
նա և իր ընտանիքը մի քանի շաբաթ սայլով անցնելով՝
ուժասպառ հասել են Կոնիա:
Այնտեղ մնացել են մինչ Առաջին աշխարհամարտի
ավարտը: 1919 թ. վերադառնալով Սոլոզ՝ վերագտնում
են իրենց տունը, որն իրենց նախկին թուրք բանվորներն էին զբաղեցրել: Հնարավոր սպառնալիքներից
պաշտպանվելու համար նրանք ինքնապաշտպանական խումբ կազմակերպեցին` հունական զորքերի
աջակցությամբ, որոնք այդ ժամանակ թուրքերի դեմ
պատերազմում էին, և 1920թ. ամռանն իրենց հսկողության տակ առան այդ շրջանը:
Սակայն 1922 թ. հույները, բախվելով Մուստաֆա
Քեմալի ազգայնական զորքերի առաջխաղացմանը,
նահանջեցին, և ընտանիքը հարկադրված էր երկրորդ
անգամ աքսորի ճանապարհը բռնել, այս անգամ`
անվերադարձ: Նրանք նստեցին առաջին նավը`
Սոլոզի մերձակայքում գտնվող Գեմլիկի փոքրիկ
նավահանգստում, որը նրանց տարավ Բուլղարիա:
Նրանք հաստատվեցին Պլովդիվի մոտակայքում գտնվող
փոքրիկ Ռուսե քաղաքում, որտեղ մեծ թվով հայեր
կային: Այդտեղ էլ Ավետիսն ամուսնացել է Սոլոզից մի
երիտասարդ աղջկա՝ Աղավնիի հետ. նրանց նշանադրել
էին դեռ երեխա ժամանակ: Այդ միությունից ծնվեց վեց
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երեխա` հինգ աղջիկ և մի տղա` Գեղանուշ, Զարուհի,
Պայծառ, Վարդուհի, Իվետ և Գրիգոր`Սերժի հայրը:
1930թ.՝ Գրիգորի ծնվելու տարում, Ավետիքյանները
Բուլղարիայից Ֆրանսիա` Մարսել մեկնեցին, որտեղ
հաստատվել էր արդեն Ավետիսի եղբայր Հովհաննեսը:
1947 թ.՝ մեծ հայրենադարձության ժամանակ, Սերժի
ծնողները ներգաղթեցին Խորհրդային Հայաստան,
որտեղ էլ ծնվեց նրանց տղան: Սերժը Երևանում հաճախել է ֆրանսիական թեքումով դպրոց: «Ինձ
«Ֆրանսուա» էին ասում, որովհետև բերետ էի կրում
ու Ֆրանսիայից էի, չնայած ֆրանսերեն գրեթե
չէի խոսում: 1960-ականներն ինձ համար անհոգ
տարիներ էին, ինչպես երկաթե վարագույրի մյուս
կողմում գտնվող երիտասարդները, ես ևս տարված
էի «Բիթլզով» և «Ռոլինգ Սթոունզով»: Հայաստանի
մշակութային մակարդակը շատ բարձր էր, ուսումն
առաջնահերթություն էր: Մայրս ինձ շաբաթը մեկ կինո
էր ուղարկում, դա նման էր ծիսակատարության»,հիշում է Ավետիքյանը: 1970 թ. ընտանիքը վերադառնում
է Ֆրանսիա։ Նրա հետաքրքրությունների շրջանակը
շատ լայն էր, ֆուտբոլը ևս գրավում էր նրան, սակայն
շուտով թատրոնն ամբողջովին համակում է Սերժին:
Հայաստանում նա արդեն նման ցանկություն ուներ։ Նրա
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in the endless chain of cinema, television and theater.
“When I arrived in France in 1970, I lost my Soviet passport and had not yet had French citizenship. As a stateless
person, I was feeling wonderful. Armenia has never been
my country because my parents were not born there, but
the fact was that Armenia was my homeland. “Non-citizenship” meant that I could have both at the same time
- I could feel like from “here” and at the same time I could
belong to “there”. I want to keep my freedom of choice,”
says the filmmaker.
In the cinema world, he was noticed in 1978 after a play
in Avignon. His first role in the cinema was in the 1979 film
“We Were One Man”. In the same year, he also starred in
“The Red Sweater”, which had a great success. “Once when
I was already involved in this culture, I said in French, that
I can captivate all the girls in the French, so I am trying like
others both physically and spiritually. But at the same time
I wanted to show that I was different.”

զերծ լինելու իմ ազատությունը»,-հիշում է ռեժիսորը:
Կինոաշխարհում նրան նկատեցին 1978 թ., Ավինյոնում՝
մի պիեսում խաղալուց հետո։ Նրա առաջին դերը կինոյում 1979 թ. «Մենք մեկ մարդ էինք» կինոնկարում էր:
Նույն թվականին նա նկարահանվեց նաև «Կարմիր պուլովեր» կինոնկարում, որն այն ժամանակ մեծ հաջողություն
ունեցավ: «Մի անգամ, երբ ես արդեն ներգրավվել էի
այդ մշակույթի մեջ, ֆրանսերենով ասացի, որ ես կարող եմ գերել ֆրասիացի բոլոր աղջիկներին, որ ես
հավակնում եմ և՛ ֆիզիկապես, և՛ հոգեպես լինել ինչպես
բոլորը։ Բայց միևնույն ժամանակ ես ցանկանում էի
ցույց տալ, որ ես ուրիշ եմ»,- նշել է Սերժը։ Նրա ստեղծագործություններում այս ամենն ակնհայտ է: Նա
ցանկանում է, որ իր աշխատանքը լինի պոետիկ, և
իր մեջ կրի փոխաբերական իմաստ, որպեսզի նա, ով
դիտում է իր աշխատանքը, այդ կերպ սեփական կարծիք

and Georges Kleidjian, created the Armenian Audiovisual
Association (A.A.A.). For seven years, many documentary films on Armenian themes were broadcast on French
television. From 1984 to 1988, he introduced the works of
Armenian cinematographers (S. Parajanov, A. Peleshyan,
M. Dovlatyan) as well as Diaspora filmmakers Atom Egoyan, Nicol Bezjian and others to large audience. The Armenian-Turkish dialogue has become a strong tie between
Serge Avedikian’s identity and roots. He has gained great
reputation and recognition playing not only in the theater
and cinema but also for the films he has made as a director
and screenwriter: the films are “The Sun is very famous
to me” (1989), “Good Morning Mr.” (1991), “The Fifth Dream”
(1994), “We have drunk the same water” (2006), “Returner” (2006), “Barking Island” (2010) and so on. In 2010, Serge
Avedikian won the Prize for Best Short Film at the 63rd

All this is obvious in Serge’s works. He wants his work to
be poetic, to carry a figurative meaning, so that the viewers could deliberate their own views. “I think this comes
from my culture, my personality. My culture is a mixture
of East and West. “
In 1981, Serge’s eldest son, Hovnatan, was born. A month
later, after his grandfather Avetis died, a 26-year-old
Serge had to realize the need to set a net between the
past and the next generation. It was then that the director along with his partner, film director Jacques Kėbadian
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հայրը երգում էր, իսկ Սերժն զբաղվում էր սիրողական
թատրոնով։ «Ինձ անչափ դուր էր գալիս ֆրանսերեն
տեքստեր սովորելը։ Դա կարծես խաղ էր դարձել ինձ
համար»,- պատմում է Ավետիքյանը:
Ֆրանսիական Մյոդոն քաղաքի Դրամատիկական
արվեստի կոնսերվատորիայում սովորելուց հետո 1975
թվականին, հաստատվում է Փարիզում, որտեղ աշխատում է Փարիզի կոնսերվատորիայի ուսանողների հետ:
Ընդամենը 2 տարի անց Սերժը ստեղծում է թատերական ընկերություն և հանդես գալիս մի շարք
ներկայացումներով: Հենց երիտասարդ տարիքից
Ավետիքյանը հաջողությամբ համադրում է աշխատանքը տարբեր ոլորտներում, ամուր օղակ ստեղծելով կինոյի, հեռուստատեսության և թատրոնի
անվերջանալի շղթայում: «Երբ 1970թ. Ֆրանսիա եկա,
կորցրել էի սովետական անձնագիրս ու դեռ Ֆրանսիայի
քաղաքացիություն չունեի: Որպես քաղաքացիություն
չունեցող անձ՝ հիանալի էի զգում այն ժամանակվա
իմ իրավիճակում: Հայաստանը երբեք իմ երկիրը չէր
եղել, քանի որ ծնողներս այնտեղ չէին ծնվել, բայց
փաստն այն էր, որ Հայաստանն իմ հայրենիքն էր:
«Քաղաքացիություն չունեցող» նշանակում էր, որ
կարող եմ միաժամանակ երկուսն էլ ունենալ, կարող
եմ ինձ զգալ «այստեղից» և պատկանել «այնտեղին»:
Ուզում էի պահել ընտրություն անելու հարկադրանքից
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Cannes Film Festival, the Golden Palm Award. The film titled
“Barking Island” depicts the Turkish city of Constantinople
in 1910 with the streets overrun with stray dogs. The newly
established government, influenced by a model of western society, uses European experts to choose a method of
eradication before deciding, suddenly and alone, to massively deport the dogs to a deserted Marmara Island away
from the city. “When I decided to introduce the animated
film “The Barking Island” at the Cannes Film Festival, I expected it to win or gain no attention at all. My film differed
from other works presented in this category as it was
based on historical facts. It’s a wild, but at the same time
very aesthetically strong film.” Since Atom Egoyan was the
jury chairman at the Cannes Film Festival, he had to listen
quietly and accept the opinion of other members of the
jury or to defend if he really liked it. But later, Egoyan said
that the jury was unanimous in choosing the winner, and
he did not have to say a word,” said Serge Avedikian.
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ձևավորելու հնարավորություն ունենա. «Կարծում եմ իմ
մշակույթից է, իմ անհատականությունից։ Իմ մշակույթը
Արևելքի և Արևմուտքի խառնուրդն է»։
1981թ. ծնվում է Սերժի ավագ որդին՝ Հովնաթանը: Ծոռի
ծնունդից մեկ ամիս անց մահանում է պապը՝ Ավետիսը:
26-ամյա Սերժը սկսում է գիտակցել հաջորդ սերնդին
անցյալի փոխանցման անհրաժեշտությունը: Հենց այդ
ժամանակ էլ ռեժիսորը իր գործընկեր, կինոռեժիսոր Ժակ
Քեբադյանի և Ժորժ Քիլեջյանի հետ 1982թ. ստեղծում է
Հայկական աուդիովիզուալ ասոցիացիան:
7 տարի շարունակ հայկական հիշողության վերաբերյալ
բազում վավերագրական կինոնկարներ են հեռարձակվել
ֆրանսիական հեռուստատեսությամբ: Իսկ 1984-1988թթ.
նա լայն հանրությանն ու կինոքննադատներին է ներկայացրել հայ կինոգործիչների մի ողջ աստղաբույլի`
Սերգեյ Փարաջանով, Արտավազդ Փելեշյան, Միքայել
Դովլաթյան, ինչպես նաև սփյուռքի կինոգործիչների`
Ատոմ Էգոյան, Նիկոլ Բեզջյան և այլք:
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The film “The Barking Island” has also been screened in
Turkey several times.
In 2013, he directed his first feature film “Parajanov” which
was a product of four countries – Ukraine, Georgia, France
and Armenia. He did not only direct the film but also played
the role of Parajanov whose life and activities were well
known to him. In 2015, Avedikian staged “Anoush” opera
thus breathing new life and interpretation into Tumanyan
and Tigranyan’s masterpiece.
“Lost in Armenia” was a new film directed in 2016 in the
Armenian border village of Khachik with Armenian actors
in place. The film starring beloved French actor Patrick
Chesnais, Arsinée Khanjian, and the local population of the
village first premiered in France to great acclaim. In Armenia, it was presented in Khachik village.

Սերժ Ավետիքյանը հայ-թուրքական երկխոսությունը
դարձրել է իր արմատների հետ կապը վերականգնելու
միջոց:
Նրան մեծ հեղինակություն ու ճանաչում են բերել ոչ
միայն թատրոնում և կինոյում խաղացած դերերը, այլև
այն կինոնկարները, որտեղ նա հանդես է եկել որպես
ռեժիսոր ու սցենարիստ՝ «Ինձ մոտ շատ հայտնի է
արևը » (1989 թ.), «Բարի օր, պարոն» (1991 թ.), «Հինգերորդ
երազանք» (1994 թ.), «Մենք խմել ենք նույն ջուրը» (2006
թ.), «Վերադառնալով» (2006 թ.), «Շուն պատմություն»
(2010 թ.) և այլն..
2010 թ. Սերժ Ավետիքյանի «Շուն պատմություն» կինոնկարն արժանացել է Կաննի վաթսուներեքերորդ
կինոփառատոնի Ոսկե արմավենու՝ կարճամետրաժ
ֆիլմի լավագուն անիմացիայի համար: Ֆիլմի իրադարձությունները ծավալվում են 1910 թ. Կոստանդնուպոլսում։ Փողոցները լցված են թափառող շներով։
Օսմանյան կայսրությունը որոշում է ազատվել նրանցից՝
տեղափոխելով
նրանց
Կոստանդնուպոլսից
Մարմարա ծովում գտնվող անմարդաբնակ մի կղզի։
«Ներկայացնելով «Շուն պատմություն» անիմացիոն
կինոնկարը Կաննի կինոփառատոնում` ես որոշեցի.
կամ այն կհաղթի, կամ էլ ուշադրության չի արժանանա:
Իմ կինոնկարն այդ անվանակարգում ներկայացված
մյուս աշխատանքներից տարբերվում էր նրանով, որ
հիմնված էր պատմական փաստերի վրա: Դա վայրի,
բայց միևնույն ժամանակ էսթետիկ առումով շատ
ուժեղ կինոնկար է, քանի որ Ատոմ Էգոյանը Կաննի
փառատոնում ժյուրիի նախագահն էր, ապա նա պետք
է կամ լռել յայն ունկնդրեր և ընդուներ ժյուրիի մյուս
անդամների կարծիքը, կամ էլ ուժերի ներածի չափով
պաշտպաներ «Շուն պատմությունը», եթե կինոնկարն
իսկապես դուր եկած լիներ իրեն: Սակայն ավելի ուշ
Էգոյանն ասաց, որ ժյուրին միաձայն էր հաղթողին
ընտրելիս, և ինքն ստիպված չեղավ որևէ բան ասել»,նշել է Սերժ Ավետիքյանը:
Կինոնկարը մի քանի անգամ ցուցադրվել է նաև
Թուրքիայում:

In 2017, he published the book “Diasporalogue” meditating on the issues regarding the Armenian Diaspora. The
book is soon to be translated and published in English and
later it is likely to appear in Armenian.
Currently, Serge Avedikian is working over a full-length
“animation” film titled “The last Round of Istanbul” and “The
last successor”. Besides, he is playing in theatrical performances for the second season in a row in Paris, France….

2013 թ. նա նկարահանեց իր առաջին գեղարվեստական
կինոնկարը՝ «Փարաջանով»-ը, որը չորս երկրների
արտադրանք է՝ Ուկրաինա, Վրաստան, Ֆրասիա և
Հայաստան: Այստեղ նա ոչ միայն հանդես եկավ որպես
ռեժիսոր, այլև մարմնավորեց Սերգեյ Փարաջանովի
կերպարը, որի կյանքին և գործունեությանը լավ ծանոթ
էր: 2015 թ. Երևանում և Փարիզում Ավետիքյանը բեմադրել
է «Անուշ» օպերան. այսպիսով Հովհաննես Թումանյանի
և Արմեն Տիգրանյանի ստեղծագործությունը նոր ընկալում և շունչ ստացավ:
2016 թ. Սերժը նկարահանեց մի նոր լիամետրաժ
կինոնկար՝ «Նա՝ ում սպասում էին»։ Այն նկարահանել
է Հայաստանում՝ սահմանամերձ Խաչիկ գյուղում, հայ
դերասանների մասնակցությամբ: Գլխավոր դերերից
մեկը մարմնավորում էր սիրված ֆրանսիացի դերասան
Պատրիկ Շենեն, մյուսը՝ Արսինե Խանջյանը: Կինոնկարի
աշխատանքներին ակտիվորեն մասնակցել է նաև
գյուղի բնակչությունը: Կինոնկարի պրեմիերան եղել
է Ֆրանսիայում. այն մեծ հաջողություն ունեցավ:
Հայաստանյան պրեմիերան տեղի ունեցավ Խաչիկ
գյուղում:
2017 թ. նա գրել է «Սփյուռքախոսություն» գիրքը, որտեղ
արծարծվել են հայկական սփյուռքի վերաբերյալ
արտիստի գաղափարները։ Գիրքը շուտով կթարգմանվի
և կհրատարակվի անգլերեն և մի փոքր ավելի ուշ, գուցե
հայերեն։
45

Այժմ Սերժ Ավետիքյանն աշխատում է երկու կինոնկարների վրա՝ «Ստամբուլի վերջին շրջափուլը» և
«Վերջին ժառանգը»։ Նա երկու թատերաշրջան է ինչ
խաղում է թատրոնում՝ Ֆրանսիայում՝ Փարիզում:
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Դեռահաս
Ատոմը շատ
ընթերցասեր էր,
հետաքրքրությամբ
կարդում էր, գրում
էր նաև պիեսներ:
Ատոմ Էգոյանը ծնվել է 1960թ հուլիսի 19-ին Եգիպտոսի
մայրաքաղաք Կահիրեում, Ժոզեֆ (Հովսեփ) Եղոյանի
և Շուշան Դովլաթյանի ընտանիքում: Նրա ծնողները
նկարիչներ էին, տնօրինում էին նաև «Էգո Արթ» անունը
կրող կահույքի խանութը: Նրանք եգիպտահայեր են,
և որդուն կոչել են Ատոմ՝ ի նշան Եգիպտոսի առաջին
միջուկային ռեակտորի կառուցման: 1962 թ. նրա
ծնողները մեկնել են Կանադա և բնակություն հաստատել
Բրիտանական Կոլումբիայի Վիկտորիա քաղաքում:
Դեռահաս Ատոմը շատ ընթերցասեր էր, հետաքըրքըրությամբ կարդում էր, գրում էր նաև պիեսներ: Նրա վրա
նշանակալի ազդեցություն են ունեցել Սեմյուել Բեքեթի
և Հարոլդ Փինթերի գործերը: Կինոարտադրությունը,
որպես մասնագիտություն ընտրության հարցում,
Էգոյանի համար որոշիչ դեր է խաղացել Ինգմար
Բերգմանի «Անձ» կինոնկարը: Թրինիտի քոլեջն ավարտելուց հետո, ի դեպ դեռ ուսանելու տարիներին, նա
գրել և բեմադրել է ներկայացումներ: Էգոյանն դառնում
է Տորոնտոյի Տարրագոն թատրոնի դրամատուրգների
միության ադամներից: Դեռևս քսան տարեկան հասակում, Էգոյանը սկսել է նկարահանել կարճամետրաժ
կինոնկարներ. հենց այդ տարիներին էլ գրում է իր
առաջին լիամետրաժ կինոնկարի սցենարը: «Հարազատներ» կինոնկարի պրեմիերան տեղի է ունենցել
1984թ. Տորոնտոյի կինոփառատոնում, որից հետո
Գերմանիայի Մաննհեյմ քաղաքի կինոփառատոնում
այն արժանացել է Ոսկի դուկատ մրցանակին:
Կինոնկարը նրան ճանաչում բերեց ոչ միայն
Կանադայում, այլև ամբողջ Հյուսիսային Ամերիկայում
ու Եվրոպայում: Նրա «Ընտանեկան դիտում» և
«Խոսուն դերեր» աշխատանքները ևս ներկայացվել
են աշխարհի տարբեր փառատոներում և արժանացել
են Ֆիպրեսչի (1988 թ., Լոկառնո), ինչպես նաև CICAE
(Բեռլին) մրցանակների: Էգոյանը տարիներ շարունակ
համագործակցել է Կաննի կինոփառատոնի հետ,
որտեղ ներկայացրել է իր աշխատանքների ընտրանին
(«Էկզոտիկա»,
«Լուսավոր
Գալիք»,
«Ֆելիսիայի
ուղևորությունը», «Արարատ», «Որտե՞ղ է թաքնված
ճշմարտությունը», «Երկրպագություն», «Գերին» ) և
արժանացել է այդ հեղինակավոր կինոփառատոնի հինգ
գլխավոր մրցանակների: Իր կարիերայի ընթացքում
Էգոյանը հայտնվել է նաեւ տեսախցիկի մյուս կողմում։

ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՅ ԿԻՆՈԳՈՐԾԻՉՆԵՐԸ
ARMENIAN CINEMATOGRAPHERS OF THE WORLD

Armenian-Canadian film director Atom Egoyan was
born on July 19, 1960, in Cairo, Egypt. His parents, Shushan
Devletian and Joseph Yeghoyan were artists who also
operated a furniture store “Ego Art”. Atom was given his
name to mark the completion of Egypt’s first nuclear reactor. In 1962, however, his parents left Egypt for Canada,
where they settled in Victoria, British Columbia.
As a teenager, he became interested in reading and
writing plays. The works of Samuel Beckett and Harold
Pinter had a great impact on Egoyan and Ingmar Bergman’s film “Persona” had paved the way for his future career in the film industry.
Egoyan studied International Relations and Music at the
University of Toronto where he began making short films.
He wrote and directed plays for the Dramatic Society and
was chosen as one of the inaugural participants of the
Playwrights Unit at Toronto’s Tarragon Theatre.
While working in theatre in his early twenties and making short films, it was then when he wrote his first feature
film. “Next of Kin” premiered at the Toronto Film Festival
in 1984, and went on to win a Gold Ducat at the Mannheim
Film Festival in Germany. This garnered him recognition
not only in Canada, but also throughout North America
and Europe.
49
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His early features such as “Family Viewing” and “Speaking Parts” were similarly presented at festivals around
the world, winning a FIPRESCI Prize (Locarno, 1988), as
well as a CICAE award in Berlin. Egoyan has a long association with the Cannes Film Festival, with most of his features presented in the Official Selection (“Exotica”, “The
sweet hereafter”, “Felicia’s Journey”, “Ararat”, “Where
the truth lies”, “Adoration”, “The Captive”) winning five
major awards at this prestigious event.
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Նա նկարահանվել է այլ ռեժիսորների կինոնկարներում։
Նրա մասին նկարահանվել են վավերագրական
կինոնկարներ, որոնք, որպես ռեժիսորի, ներկայացրել են
նրա գործունեությունը: Ստեղծագործական պրոցեսում
Ատոմը համագործակցել է նաև քրոջ՝ դաշնակահարուհի
Իվ Էգոյանի և որդու՝ Արշիլի հետ։ Նրա կինոկարիերայում
առանձնահատուկ տեղ ունի կինը՝ դերասանուհի,
սցենարիստ և պրոդյուսեր Արսինե Խանջյանը:
Արսինեն ծնվել է 1958 թ. սեպտեմբերի 6-ին Բեյրութում
(Լիբանան): 1975 թ. 17-ամյա աղջիկը ծնողների և քրոջ
հետ տեղափոխվում է Կանադա: Նա Կանադայի
Կոնկորդիայի համալսարանում սովորում է ֆրանսերեն
և իսպաներեն, իսկ Տորոնտոյի համալսարանում
ուսումնասիրում է քաղաքագիտություն: Ատոմ Էգոյանի
հետ ճակատագրական հանդիպումը տեղի է ունենում
1983 թ.: Ատոմին հաջողվում է «հափշտակել» նրա
սիրտը: Մինչև ականջների ծայրը սիրահարված Ատոմն
առաջարկում է գեղեցիկ կնոջը լինել իր կինոնկարների
ամենակարևոր հերոսուհին: Արսինեն դառնում է
Էգոյանի անփոխարինելի մուսան: Նա սկսում է էպիզոդիկ դերերից: Այսօր դերասանուհու խաղացած դերերի
ցանկը գերազանցում է մի քանի տասնյակը: Արսինեն
խաղացել է Էգոյանի «Քաղցր ապագա» (1997թ.) և
«Արարատ» (2002 թ.), Պաոլո և Վիտտորիո Տավիանի
եղբայրների «Արտույտների ագարակը» (2007 թ.),
Ֆաթիհ Աքինի «Սպի» (2014 թ.) կինոնկարներում:
«Արարատում»
իր
դերակատարության
համար
Արսինեն 2003 թ. Տորոնտոյի «Ջինի» կինոփառատոնում
արժանացել է մրցանակի՝ լավագույն դերասանուհի
անվանակարգում: 1996 թ. Արսինեն էկրաններին փայլել է Ասայասի «Իրմա վեպ» դրամայով, իսկ 2000 թ.՝
Հանեկեի «Ծածկագիրն անհայտ է» կինոնկարով,
որտեղ խաղացել է գլխավոր դերակատարուհու՝
սիրված ֆրանսիացի դերասանուհի Ջուլիետ Բինոշի
հետ: 2011 թ. Արսինեն պարգևատրվել է 1-ին աստիճանի
մեդալով՝ «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների»
համար: 2012 թ. Կաննի կինոփառատոնում Արսինեն

Throughout his career, Atom has appeared on the other
side of the camera as well as in films by other directors.
Several documentaries have featured Egoyan’s work as a
film director. During the creative process, Atom has also
collaborated with his sister, the pianist Eve Egoyan, and
his son Arshile. However, his wife - the actress, producer
and playwright Arsinée Khanjian - has garnered a special
place in his work. Arsinée Khanjian was born on September 6, 1958 in Beirut, Lebanon. She immigrated to Canada
at 17 with her parents and sister. She studied French and
Spanish at Concordia University, and then continued her
studies in political science at the University of Toronto.
Atom Egoyan walked into her life in 1983; deeply in love
with Arsinée, Atom Egoyan offered her to be the main
heroine of his films; she has gradually become an irreplaceable mousse for him.
Initially, Arsinée appeared in episodic scenes; today,
she has established a successful career due to a number
of films such as “The Sweet Hereafter” (1997), “Ararat”
(2002), Paolo and Vittorio Taviani’s “The Lark Farm” (2007),
“The Cut”, the latter produced by Fatih Akin. In 2003, she
received the Genie Award for Best Performance by Actress in a Leading Role in “Ararat”. The most eye-catching dramas she appeared are Olivier Assayass’ “Irma Vep”
(1996) and “Code Unknown: Incomplete Tales of Several
Journeys” (2000) directed by Michael Haneke with French
actress Juliette Binoche in the leading role.
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կինոհիմնադրամի և կարճամետրաժ կինոնկարների
ժյուրիի անդամ էր: Արսինեն արժևորում է իր հայկական
արմատները և խոստովանում, որ շատ մեծ հայրենասեր է:
Դրա ապացույցն այն է, որ դերասանուհին երկրի համար
վճռորոշ պահերին միշտ իր ժողովրդի կողքին է: Ատոմ
Էգոյանն առաջին անգամ Հայաստան է այցելել 1991թ.,
երբ նրա «Ապահովագրական գործակալը» կինոնկարը
մասնակցում էր Մոսկվայի կինոփառատոնին: Էգոյանն
ու կինը առիթն օգտագործեցին և Մոսկվայից ժամանեցին Երևան: «Արարատ» ֆիլմը 1915թ. Հայոց ցեղասպանության մասին Էգոյանի խոհերի մարմնավորումն
է, այն ներկայացվել է 30 երկրում: «Որոշեցի նկարել
ֆիլմ, որը կներկայացնի, թե ինչպես է ժխտումը
փոխանցվել սերնդեսերունդ և ինչ կերպ է ազդել այն
մարդկանց վրա: Սա բազմաբարդ ֆիլմ է»,- նշել է
Էգոյանը: Ֆիլմն արժանացել է մի քանի մրցանակի,
այդ թվում՝ Հոլիվուդի Քաղաքական կինոնկարների
միության Մարդու իրավունքների լավագույն կինոնկար
և Նյու Յորքի Ազգային խորհրդի խոսքի ազատություն
մրցանակներին:
«Երկրպագություն» կինոնկարի պրեմիերան տեղի
է ունեցել Կաննի մրցանակաբաշխության ժամանակ
և արժանացել է Էկումենիկ ժյուրիի մրցանակին, իսկ
«Քլոե» կինոնկարն ընտրվել է որպես Իսպանիայի Սան
Սեբաստիանի կինոփառատոնի բացման կինոնկար:
«Սատանայի հանգույցը» , որը հիմնված է Արևմտյան
Մեմֆիսում տեղի ունեցած իրական մի պատմության
վրա, առաջին անգամ ցուցադրվել է 2013 թ. Տորոնտոյի

In 2011, Arsinée was awarded with the first degree Order for Services to the Motherland. Khanjian was a jury
member for the Cinéfoundation and Short Films sections
at the 2012 Cannes Film Festival. At imperative times for
Armenia, Arsinée has always stood by her nation, which
has proven her loyalty to the Motherland and her Armenian roots.
Egoyan first visited Armenia in 1991 when his film “The
Adjuster” was screened at the Moscow Film Festival. He
and his wife took the opportunity to travel from Moscow
to Yerevan.
“Ararat”, Egoyan’s meditation on the Armenian Genocide of 1915, was screened in over thirty countries. “I decided to shoot a film that would introduce how the denial
has passed through generations and how it has affected
people. This is a multicolored film”, says Egoyan. It won
several awards, including Best Film on Human Rights by
The Political Film Society of Hollywood, and the Freedom
of Expression Award from the National Board of Review
in New York. “Adoration” won the Ecumenical Jury Award
after premiering in the Cannes Film Festival, and “Chloe”
was selected as Opening Night Premiere at the San Sebastian Film Festival in Spain. “Devil’s Knot”, based on a
true-life story of the West Memphis Three, premiered
at the Toronto International Film Festival in 2013 and also
screened shortly thereafter at the San Sebastian Film
Festival and the Hamburg Film Festival. The film stars Re-
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միջազգային կինոփառատոնում, իսկ կարճ ժամանակ անց` նաև Սան Սեբաստիանի և Համբուրգի
կինոփառատոներում:
Կինոնկարում նկարահանվել
էին Ռիզ Ուիզերսփունը և օսկարակիր դերասան Քոլին
Ֆըրթը: Էգոյանը «Գերին» ֆիլմում նկարահանել է
Ռայան Ռեյնոլդսին, Միրեյլ Ինոսին, Սքոթ Սպիդմենին և
Ռոզարիո Դոուսոնին, որոնք նույնպես մեծ հաջողության
ունեցան: Հիշարժան է Էգոյանի «Հիշիր» կինոնկարը,
որի գլխավոր դերակատարը Քրիստոֆեր Պլամմերն
էր: Այն առաջին անգամ ներկայացվել է Վենետիկի
և Տորոնտոյի միջազգային կինոփառատոներում:
Կինոնկարը հաղթել է լավագույն ֆիլմ և լավագույն
դերասան անվանակարգերում և Հանոյի և մի շարք այլ
միջազգային կինոփառատոներում: Կինոնկարը դեռևս
ապրող ականատեսների և հանցագործների մասին է:
«Մարդասպանությունը, հատկապես՝ զանգվածային
մարդասպանությունը, չունի վաղեմության ժամկետ, և
եթե անտարբեր ես, դառնում ես հանցակից»,- ասել է
Էգոյանը:
Էգոյանը եղել է այնպիսի հեղինակավոր կինոփառատոների ժյուրիի նախագահ, ինչպիսիք են Կաննի,
Բեռլինի և Վենետիկի, ինչպես նաև մի շարք այլ
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ese Witherspoon and Oscar winner Colin Firth. “The Captive”, starring Ryan Reynolds, Mireille Enos, Scott Speedman and Rosario Dawson was a great box-office success.
Egoyan’s feature “Remember”, starring Christopher
Plummer premiered at both the Venice Film Festival and
the Toronto International Film Festival. It won the awards
for Best Film and Best Actor at the Hanoi and many other
International Film Festivals. “It is about the surviving eyewitnesses and about the criminals. It is provocative. The
film is contemporary and has an urgency about it, given the age of the survivors. The act of murder, especially
mass murder, does not have a statute of limitations, and
if one remains indifferent, one becomes an accessory to
the crime,” says Egoyan.
Egoyan has served on international film juries at the
world’s prestigious festivals, such as those in Cannes,
Berlin and Venice. He has been a jury member at several film festivals in Toronto, Yerevan, Taormina, Montreal,
Sundance, the Tribeca Film Festival, Shanghai; he has also
been President of the Jury at the Yamagata International
Documentary Festival in Japan.

կինոփառատոների ժյուրիի անդամ, այդ թվում՝
Տորոնտոյի, Երևանի, Տաորմինայի, Մոնրեալի, Սանդենսի, Թրիբեկայի, Շանհայի: Նախագահել է նաև
Ճապոնիայի Յամագատա Միջազգային վավերագրական կինոնկարների փառատոնում:
Նրան Ֆրանսիայի կառավարությունը արժանացրել է
Ասպետի կոչման: Նա նաև Կանադայի Ազգային բարձրագույն շքանշանի տիտղոսակիր է: Պետական պարգևներ է ստացել Հայաստանի Հանրապետությունից:
Աշխարհի տասը տարբեր համալսարաններից Էգոյանը ստացել է պատվավոր դոկտորի կոչում: 2008 թ. նա
Ամոս Օզի և Սեր Թոմ Դոպարդի հետ առաջադրվել է Դեն
Դևիդի մրցանակի՝ «Ստեղծագործական ոճով անցյալի
ներկայացում» անվանակարգում: 2012 թ. Էգոյանին
շնորհվել է Քուին Դայմոնդ Յուբիլի մեդալ: Հեղինակ է

He has been knighted by the French Government, received State Honors from the Republic of Armenia, and
Companion of the Order of Canada. He has received ten
Honorary Doctorates in Letters and Laws from different
universities. In 2008, he was awarded with the Dan David
Prize for ‘Creative Rendering of The Past’, a category he
shared with Amos Oz and Sir Tom Stoppard.
He was as well presented with the Queen’s Diamond Jubilee Medal in 2012.
Egoyan produced an art book, “Dear Sandra” in Italy
in 2008, and has had articles and essays published in The
New York Times, The Guardian, The Telegraph, The Village
Voice, and many more. In the mid-eighties, Egoyan began
his television career directing episodes of such legendary shows as “The Twilight Zone” and “Alfred Hitchcock
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Presents”. In 1992, his television film “Gross Misconduct”
won several international honors including the Golden
Gate Award from the San Francisco Film Festival and the
Grand Prix from Cinema Tout Ecran in Geneva. His collaboration with cellist Yo-Yo Ma, Sarabande, was included in
the series Inspired by Bach, which won the International
Emmy Award. Egoyan directed Nobel Prize winner Samuel Beckett’s “Krapp’s Last Tape” for Irish Television, in an
acclaimed production, which premiered at The Venice
Film Festival and was later screened at the New York Film
Festival.
Egoyan returned to the theatre with his successful
production of Richard Strauss’s “Salome”, premiered by
the Canadian Opera Company in 1996. His original opera,
“Elsewhereless”, with music by Rodney Sharman, has
been staged 35 times internationally, and nominated for
«Թանկագին Սանդրա» (2008 թ.) գեղարվեստական
six Dora Awards. In 1998, Egoyan directed the world preգրքի, ինչպես նաև հոդվածների և ակնարկների, որոնք
miere of Gavin Bryars’ “Dr. Ox’s Experiment” for English
տպագրվել են «Նյու Յորք Թայմս», «Դը Գարդիան»,
National Opera in London, as well as Richard Wagner’s
«Թելեգրաֆ», «Դը Վիլիջ Վոյս» և մի քանի այլ պարբե“Die Walküre” winning the Dora Award for Outstanding
րականներում: Էգոյանն իր հեռուստատեսային կաProduction. In 2015, his production of “Die Walküre” swept
րիերան սկսել է ութսունականների կեսերին այնպիսի
the Dora Awards in nine nominations, with Egoyan winռեժիսորական դրվագներով, ինչպիսիք էին «Մթնշաղի
ning for Best Direction. Egoyan was honoured with a 2016
գոտի» և «Ալֆրեդ Հիչքոք» հեռուստաշոուները: 1992 թ. նրա
«Բիրտ պահվածք» հեռուստակինոնկարն արժանացել
է մի շարք միջազգային պատվոգրերի, այդ թվում՝ Սան
Ֆրանցիսկոյի կինոփառատոնում՝ Ոսկի դարպաս, և
Ժնևի` Սինեմա Տու Էքրանի Մեծ մրցանակների: Նրա
համագործակցությունը թավջութակահար Յո-Յո Մայի
հետ կրել է «Սարաբանդ» անվանումը, ներառվել «Բախից
ոգեշնչված» շարքում, և արժանացել է Միջազգային Էմմի
մրցանակի: Էգոյանը Իռլանդիայի հեռուստատեսության
համար նկարահանել է Նոբել յան մրցանակի դափնեկիր
Սեմյուել Բեքեթի՝ 
«Քրափի վերջին պտուտախաղը»
հեռուստաֆիլմը, որի պրեմիերան տեղի է ունեցել
Վենետիկի կինոփառատոնում, որից հետո այն նաև
ներկայացվել է Նյու Յորքի կինոփառատոնում: Էգոյանի
վերադարձը թատրոն նշանավորվել է Ռիչարդ Շտրաուսի
«Սալոմեի» հաջողված ներկայացմամբ, որի պրեմիերան
եղել է 1996 թ. Կանադական օպերային ընկերությունում:
Նրա առաջին «Այլուր» օպերան, որի երաժշտության
հեղինակը Ռոդնի Շարմանն էր, Կանադայում ներկայացվել է ավելի քան 30 անգամ և արժանացել է
Դորա վեց մրցանակի: 1998 թ. Էգոյանը Անգլիայի
ազգային օպերայի համար Լոնդոնում բեմադրել է
Գավին Բրյարսի «Բժիշկ Օքսի փորձը» ներկայացումը,
ինչպես նաև Ռիչարդ Վագների «Վալկիրիա» օպերան:
2015 թ. Էգոյանը արժանացել է Դորա մրցանակի՝
լավագույն ներկայացման համար: «Վալկիրիան»
ներկայացվել է միանգամից ինը անվանակարգերում.
լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում հաղթել է Ատոմ
Էգոյանը: Նա հեռուստատեսային և թատերական
ռեժիսուրայի համար 2016 թ. արժանացել է Կանադայի
Ռուբի օպերային մրցանակի: Ռեժիսորը 2012 թ. կանադական Սթեյջ թատրոնի համար բեմադրել է Մարտին
Քրիմփի «Դաժան և քնքուշ» ներկայացումը: Որոշ
ժամանակ անց նա բեմադրել է կոմպոզիտոր Գո
Վենջինգի ժամանակակից «Ֆեն Յի Թին» օպերան՝
ամերիկյան «Սպոլետո» և «Լինքոլն» կենտրոնի
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ATOM EGOYAN

ԿԱՆԱԴԱ
CANADA

փառատոներին ներկայացնելու համար:
Նյու Յորք
Թայմսը» բարձր է գնահատել այս աշխատանքը իր
«զարմանալի ձգողականության» համար, այն անվանել
է «թատերական արվեստի հրաշալի պատառ, վառ
մտածված ու համոզիչ կերպով ներկայացված»: Ատոմ
Էգոյանը միջազգային ասպարեզում ամենահայտնի
ժամանակակից ռեժիսորներից է: Նա համագործակցել
է Լոնդոնի Արթանգել արվեստի և Մոնրեալի ժամանակակից արվեստի կենտրոնների հետ, մասնակցել
Տորոնտոյի «Սպիտակ գիշեր» և «Լումինատո» փառատոներին: Վեջինին նա ներկայացրել է «Արշալույսներ»
բեմադրությունը, այն 2015 թ. նաև ներկայացվել է
Բեռլինի Մաքսիմ Գորկու թատրոնում՝ որպես «Ապրիլին ձյուն է տեղում» ծրագրի մաս՝ որը նվիրված էր
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին: Նա
համագործակցել է այնպիսի կոմպոզիտորների հետ,
ինչպիսիք են Ֆիլիպ Գլասը, Դանիել Լանուան և Սթիվ
Ռեյչը, ինչպես նաև գրել է երկու երգ և կիթառով
նվագել Գորդոն Դոունիի «Քոք Մշին Գլոու» ալբոմի
ձայնագրության համար: Էգոյանը եղել է Տորոնտոյի
«Մարդու իրավունքների խնամակալների» փառատոնի հանձնաժողովի համահիմնադիր և 2016 թ. պարգևատրվել համանուն փառատոնում: Տասը տարի
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Committee of Human Rights Watch Toronto Chapter and
was honoured with a Tribute at the 2016 HRW Film Festival.
He served on the Board of the Art Gallery of Ontario for
ten years, following a decade as President. He is a Founding Board Member of REEL CANADA, an initiative to bring
Canadian films into high schools. His production company,
Ego Film Arts, has implemented projects with such respected Canadian filmmakers as Peter Mettler and Guy
Maddin. Egoyan was the President of the Golden Apricot
Film Festival in Armenia. In 2009, he won a ‘Master of Cinema’ award at the Mannheim Film Festival. Egoyan is a
member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, the Directors Guild of America, the Directors Guild
of Canada, the Writers Guild of America, the Writers Guild
of Canada, and the Royal Canadian Academy of Art.

Opera Canada Award (Rubie) for Film and Stage Direction. Egoyan directed the North American premiere of
Martin Crimp’s “Cruel and Tender” for the Canadian Stage
Company in early 2012, and more recently, he directed
Guo Wenjing’s contemporary opera “Feng Yi Ting” for
the Spoleto Festival USA and the Lincoln Center Festival.
The New York Times praised this production for its ‘dazzling fluidity’, calling it ‘a brilliant morsel of theatrical art,
flamboyantly conceived and compellingly staged.’ Atom
Egoyan is one of the most celebrated contemporary filmmakers on the international scene.
He has worked on art commissions for Artangel in London, le Musée d’Art Contemporain de Montréal, Nuit
Blanche in Toronto and Luminato Arts Festival (Auroras).
Auroras (retitled CHORUS) was presented in 2015 at the
Maxim Gorki Theater in Berlin as part of the program, “Es
Schneit Im April” (“It Snows in April”) to mark the centenary of the Armenian Genocide.

He currently lives in Toronto with his wife Arsinée Khanjian and their son Arshile, the latter named after the Armenian-American painter Arshile Gorky.

He has collaborated with such composers as Philip Glass,
Daniel Lanois and Steve Reich, as well as co-composed
two songs and played guitar for Gordon Downie’s solo
album, Coke Machine Glow. Egoyan was on the Founding
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շարունակ աշխատել է Օնտարիոյի արվեստի պատկերասրահում, այնուհետև նախագահել է կենտրոնին
կից թատրոնը: Նա «Րիիլ Կանադա» նախաձեռնության
հիմնադիր անդամ է. կազմակերպության նպատակը
կանադական կինոնկարները ավագ դպրոցներում
հասանելի դարձնելն է: Նրա՝ կինոարտադրությամբ
զբաղվող «Էգո Ֆիլմ Արթ» ընկերությունը մասնակցել
է կանադացի այնպիսի հայտնի ռեժիսորների
աշխատանքներին, ինչպիսիք են Փիթեր Մեթթլերը և
Գայ Մեդդինը: Էգոյանը նախագահել է նաև Հայաստանի
«Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնը: 2009 թ.
Մանհեյմի կինոփառատոնում նա արժանացել է «Կինոյի
վարպետ» մրցանակին: Էգոյանը Կինոֆիլմերի և
գիտությունների ակադեմիայի, Ամերիկայի, Կանադայի
ռեժիսորների գիլդիաների անդամ է, ինչպես նաև
անդամակցում է Ամերիկայի և Կանադայի գրողների
գիլդիաներին, ու Կանադայի Արվեստի արքայական
ակադեմիային: Ներկայում նա ապրում է Տորոնտոյում՝
կնոջ՝ դերասանուհի Արսինե Խանջյանի և որդու՝ Արշիլի
հետ, որին անվանակոչել են ի պատիվ ամերիկահայ
նկարիչ Արշիլ Գորկու:

ՇԱՌԼ
ԺԵՐԱՐ
CHARLES GÉRARD
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Ժերարն իր
պատանեկության
տարիներին
բռնցքամարտով
է զբաղվել և հենց
բռնցքամարտի խմբակում
էլ ծանոթացել է 16-ամյա
Ժան-Պոլ Բելմոնդոյի հետ։
Շառլ Ժերարը (Նուբար Աճեմյան) ծնվել է 1926 թ.
դեկտեմբերի 1-ին Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում: Տղայի
ծնվելուց դեռևս տարիներ առաջ, Հայոց ցեղասպանության հետևանքով ընտանիքը Թուրքիայից տեղափոխվել է Ֆրանսիա: Սկզբում նա աշխատել է որպես
վավերագրական ֆիլմերի օպերատոր, հետո` ռեժիսոր,
և մի քանի կարճամետրաժ ֆիլմ է նկարահանել:
Դերասանի կարիերան սկսել է 20 տարեկանից`
խաղալով «Ճակատագիր» և «Բոլորն ուզում են սպանել
61

French actor and director of Armenian origin Charles
Gérard (Noubar Adjemian) was born on December 1, 1926,
in Marseilles, France. Some years before the boy was
born, his family fled from Turkey because of the Armenian Genocide. At first, he worked as a documentary filmmaker, and then directed several short films. At age 20,
he pursued the career of an actor and appeared in the
films “Destiny” and “Everyone Wants to Kill Me”. His recognition came with the film “A bullet in the barrel” (1958).
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ինձ» կինոնկարներում։ Նրան հռչակ և ճանաչում է բերել
«Փամփուշտը տակառում» կինոնկարը (1958 թ.):
Ժերարն իր պատանեկության տարիներին բռնցքամարտով է զբաղվել և հենց բռնցքամարտի խմբակում էլ
ծանոթացել է 16-ամյա Ժան-Պոլ Բելմոնդոյի հետ։
«Ես այժմ էլ եմ սիրում բռնցքամարտը, - ասել է Շառլը,երիտասարդ տարիքում 9 ամգամ մենամարտել եմ
Բելմոնդոյի հետ, հինգ մենամարտում հաղթող է ճանաչվել նա, երեքն ավարտվել է ոչ-ոքի»:
1949 թ. Բելմոնդոն սպորտը լքելու և ընկերոջ օրինակին
հետևելու որոշում է կայացրել և մուտք է գործել կինոյի
աշխարհ. Ժերարը մշտապես աջակցել է նրան: Նրանց
ընկերությունը տասնամյակների պատմություն ունի։
Երկար ժամանակ Ժերարն ինքն էլ չէր կողմնորոշվում
շարունակել պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի կարիերան,
թե ընտրել կինեմատոգրաֆիան: Արդյունքում թեև
հաղթել է կինոն, բայց սպորտը միշտ էլ գրավել է նրան:
Ժերարը բազմաթիվ վավերագրական կինոնկարներ
է նկարահանել սպորտի և մարզիկների մասին, ինչպես նաև «Կուլիսների հետևում» ամսագրում շարունակաբար վարել է սպորտային սյունակ:
Ժերարը խաղացել է Պիեռ Ռիշարի, Լինո Վենտուրայի,

62

As a teenager, Gérard practiced boxing where he got
acquainted with Jean-Paul Belmondo who was then 16
years old. “I still love boxing” once said Charles. “When I
was young I fought with Belmondo for nine times: he was
a winner in five matches, three matches ended in a draw”.
In 1949, Belmondo decided to leave the sport and follow
the example of his friend, entering the world of cinema.
Their friendship has a history of decades.
For a long time Gérard himself was thinking over pursuing the career of a professional boxer or becoming a
cinematographer. Although professional boxing had always attracted Gérard he chose cinematography. Gérard has made many documentary films about sports and
athletes, and worked as a reporter for “Les Coulisses de
l’exploit”, a renowned magazine about sports.
He has played with world-famous actors such as Pierre
Richard, Lino Ventura, Belmondo and worked with such
famous French film directors as Francis Veber, Claude
Lelouch, Henri Verneuil and others. The most famous
works in his filmography are “Bolero” (1981), “The Toy”
(1976), “Kamikadze” (1986), “Animal” (1977), “Body of my
enemy” (1976), “Far West” (1973), “Navarro” (1989) and
many others.
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Ժան-Պոլ Բելմոնդոյի և այլ աշխարհահռչակ դերասանների հետ: Աշխատել է ֆրանսիական կինոյի այնպիսի
ռեժիսորների հետ, ինչպիսիք են Անրի Վեռնոյը, Ֆրենսիս Վեբերը, Կլոդ Լելուշը և այլք: Ժերարի կինոցանկում
ամենահայտնի աշխատանքներից են՝ «Բոլերոն» (1981 թ.),
«Խաղալիք» (1976 թ.), «Կամիկաձե» (1986 թ.), «Հրեշը»
(1977 թ.), «Թշնամուս դիակը» (1976 թ.), «Վայրի Արևմուտք»
(1973 թ.), «Կոմիսար Նավարո» (1989 թ.) հեռուստաֆիլմը և
մի շարք այլ կինոնկարներ:
1970 թ. ռեժիսոր Կլոդ Լելուշը նրան հրավիրել է
նկարահանվելու «Անպիտանը» կինոնկարում, որի
նկարահանումների ընթացքում նրանք մտերմացել են:
Դերասանը նկարահանվել է նրա գրեթե բոլոր
կինոնկարներում` «Շնորհավոր Ամանոր» (1973 թ.),
«Ամուսնություն» (1974 թ.), «Զգուշացեք ավազակներից»
(1986թ.), «Կինը և տղամարդը 20 տարի անց» (1986թ.),
«Լինում են օրեր, լինում են գիշերներ» (1989 թ.) և այլն
(ընդհանուր՝ 18 կինոնկարում):
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Ժերարի հայտնի ստեղծագործությունների շարքում է
«Գնդակը փողի մեջ» կինոնկարը, որը նա նկարահանել
է իր ընկերոջ՝ ռեժիսոր Միշել Դևիլի հետ: Այնուհետև
նկարահանել է կինոնկարներ Ժան Ռոշֆորի, Բերտրան
Բլերի և Ռոբեր Հոսեյնի մասնակցությամբ: 70-ականների
սկզբին Շառլը ժամանակավորապես դադար է տվել
ռեժիսոր-սցենարիստի մասնագիտությանը և կրկին
սկսել է նկարահանվել կինոնկարներում: Նրա գործընկերները հավաստիացնում են, որ Ժերարը շատ պարզ է
ընկերական հարաբերություններում: Գեղեցիկ խոսելու
ու մարդկնաց համոզելու իր ընդունակության շնորհիվ,
նա հեշտությամբ է շփվում մարդկանց հետ:
Ժերարի խոսքի վարպետ լինելու և համոզելու կարողության մասին լեգենդներ են պատմում: Մտերիմները
պատմում են, որ մի անգամ, երբ Իրանի շահը երկրի
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In 1970, film director Claude Lelouch invited him to act
in the film “The Crook”. During the film production they
became friends, and after that the actor was shot in almost all the films by Lelouch: “Happy New Year” (1973),
“Marriage” (1974), “Attention bandits!” (1986), “Man and a
Woman: 20 Years Later” (1986), “There Were Days... and
Moons” (1989) etc... in 18 films, in total. Among his wellknown works is the thriller “A Bullet in the gun barrel”
(1958) which he made together with his friend and director Michel Deville. Then followed films with the participation of Jean Rochefort, Bertrand Blier and Robert
Hossein. In the early 70’s, Charles temporarily left the
profession of the director-screenwriter, again starting to act in films. Claude Lelouch had always singled out
his ability to talk and persuade people and the following
story stands to prove it. His friends say that once Iran’s
Shah wanted to film a movie for his country’s propaganda. It was difficult for him to choose a director for this
responsible production. And while the French delegation
was thinking it over, Charles Gérard eagerly approached
Shah and persuaded him that he would not find a better
director for the film than Claude Lelouch. They say Shah
was first furious as nobody had dared talk to him like that
before; however, he agreed to the proposal. As a result,
the film “Iran” was shot in 1971 which subsequently received six international awards.
When his career began to decline, his friend Belmondo
remembered the old days, and assisted Charles. “JeanPaul always helped me. He took care of me. When he
was invited to role, he would insist on taking Gérard for
another one and would add: “If you do not take Charles
into the picture, I will not come either.” Only in 1970-80,
he starred in about 20 films. Overall, he played in 82 films.
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Gerard is now 91 years old.
քարոզչության նպատակով ցանկացել է կինոնկար
նկարահանել, դժվարացել է այդ պատասխանատու
գործի համար ռեժիսոր ընտրելու հարցում: Եվ ահա,
մինչ ֆրանսիական պատվիրակությունը մտածում էր,
ինչ անել, Շառլ Ժերարն անկաշկանդ մոտեցել է շահին
և համոզել նրան, որ այդ աշխատանքի համար ավելի
լավ ռեժիսոր, քան Կլոդ Լելուշն է , նա չի գտնի: Ասում են
շահը սկզբում խոժոռվել է, քանի որ ոչ ոք երբեք նման
տոնով չէր խոսել իր հետ, սակայն համաձայնվել է, և
արդյունքում 1971 թ. նկարահանվել է «Իրան» կինոնկարը,
որը հետագայում արժանանացել է միջազգային 6
մրցանակի:
Երբ դերասանի կարիերան սկսել է անկում ապրել,
նրա ընկեր Բելմոնդոն, հիշելով հին օրերը, աջակցել է
Շառլին: «Ժան-Պոլը միշտ օգնում էր ինձ: Նա իմ մասին
հոգ էր տանում: Երբ նրան հրավիրում էին կինոնկարում
խաղալու, նա ասում էր,- Այս դերը Շառլի համար է: Եթե
չընտրեք Շառլին, ես էլ չեմ մասնակցի»: Միայն 197080-ական թվականներին նա նկարահանվել է մոտ
20 կինոնկարում: Ընդհանուր առմամբ խաղացել է 82
կինոնկարում:
Ժերարն այժմ 91 տարեկան է:
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Բայց, քանի որ
ես ապրել եմ
Հոլոքոստի զոհ
դարձած բազմաթիվ
մարդկանց հետ,
հիշում եմ նրանց
մասին ամեն ինչ:
Եժի Կավալերովիչը ծնվել է 1922 թ. հունվարի 19-ին
Լեհաստանի Գվիզդեց քաղաքում: Նրա պապերն
Անիից գաղթել և բնակություն են հաստատել Լվովում:
Լեհական պետությանը մատուցած ծառայությունների
համար նրանք արժանացել էին ասպետի աստիճանի,
դրանից էլ առաջացել է նրանց Կավալերովիչ ազգանունը։
Մասնագիտական կրթությունն ստացել է Կրակովի
կինոյի նորաբաց ինստիտուտում (1946 թ.): Դա տղայի
առաջին առնչությունն էր կինոարտադրության հետ:
Հետագայում նա ուսումը շարունակել է նույն քաղաքի
Գեղարվեստների ակադեմիայում, որն ավարտել է
1948 թ.։ Այստեղ սովորելուց մեկ տարի անց, նկատելով
տղայի ունակությունները, նրան, որպես ռեժիսորի
օգնականի, ներգրավվել են կինոարտադրության մեջ:
Եժիի առաջին աշխատանքներից է լեհական կինոյի
հիմնադիրներից Վանդա Յակուբովսկայի՝ Օսվենցիմի
համակենտրոնացման ճամբարի մասին պատմող
կինոնկարը, որը կոչվում է «Վերջին փուլը» (1948 թ.):
Կինոնկարի սյուժեն Օսվենցիմում գերմանացիների
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Jerzy Kawalerowicz was born in Gwoździec, Poland, on
January 19, 1922. His predecessors had migrated from Ani
and lived in Lvov and received a knightly degree for the
services to the Polish State. He was among the first students of the Krakow Film Institute (1946), where he had
his first experience in the field of film production. Later he
continued his studies at the Academy of Art, graduating
in 1948. His talent was soon noticed and, shortly after his
graduation, he assisted in directing Wanda Jakubowska’s
“The Last Stage” (1948). The film features women working
in the Auschwitz camp at the end of the war.
“In the town where I was born, 60 percent of the people
were Jewish, 30 percent were Ukrainian and 10 percent
were Polish. It was a very typical Galician town, which
was totally destroyed by the Holocaust. Since I lived with
many people who died in the Holocaust, I remember
everything about them. They were the basis for my film
“Austeria”, once said the filmmaker.
After working as an assistant director, he made his directorial debut with the 1951 film “Gromada” (“The Village
Mill”).
The Polish films that emerged from the rubble of the
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համար աշխատող կանանց ու պատերազմի ավարտի
մասին է: «Այն քաղաքը, որտեղ ես ծնվել եմ, բնակչության
60 տոկոսը հրեա էր, 30-ը՝ ուկրաինացիներ, իսկ մնացած
10-ը տոկոսը՝ լեհեր: Այն Գալիցիային շատ բնորոշ
քաղաք էր, որն ամբողջությամբ ոչնչացվեց Հոլոքոստի
հետևանքով: Բայց, քանի որ ես ապրել եմ Հոլոքոստի
զոհ դարձած բազմաթիվ մարդկանց հետ, հիշում եմ
նրանց մասին ամեն ինչ: Հենց նրանց պատմություններն
են հիմք դարձել իմ «Պանդոկը» կինոնկարի համար », պատմել է կինոռեժիսորը:

war tended to deal with the Nazi occupation, the horrors
of the ghetto and the heroes of the resistance. However,
the films directed by Jerzy Kawalerowicz remained outside the mainstream. He was one of the directors who
rebuilt the Polish film industry in the years after the Second World War. Kawalerowicz’s dislike of dogma extended to his own art and he saw eclecticism as a virtue: “I
have no artistic creed . . . I do not think it possible to find
in my work the influence of any school or director. Rather
I am anarchical in my art.”

Oգնականի պաշտոնից հետո, որպես ռեժիսոր, առաջին
աշխատանքը 1951 թ. նկարահանած «Գյուղի ջրաղացը»
կինոնկարն է: Լեհական կինոարտադրությունը կամացկամաց վերածնվում էր նացիստական հալածանքներից,
գետտոյի սարսափներից հետո: Կավալերովիչի կինոնկարները բացառիկ էին: Ռեժիսորն այն վառ անհատականություններից է եղել, որը վերակառուցել է
լեհական կինոն հետպատերազմյան շրջանում: Նրա՝
կարծրատիպերին չենթարկվելու ջիղը ծնունդ է տվել
արվեստի յուրահատուկ տեսակի և էկլեկտիզմին նոր
արժեք է հաղորդել: «Ես ոչ մի գեղարվեստական հավատամք չունեմ: Կարծում եմ անհնար կլինի իմ
աշխատանքներում տեսնել իմ վարպետների ազդեցությունը: Ավելի ճիշտ, ես անիշխանական եմ իմ
արվեստում»,- գրել է նա:

Kawalerowicz won worldwide recognition with his
contributions to the Polish Film School as well as his films
“Shadow” (1956) and “Night Train” (1959) constitute some
of that movement’s best works.

Կավալերովիչին համաշխարհային ճանաչում են բերել
նախ Լեհական կինոդպրոցում ունեցած ներդրումները,

Kawalerowicz is best know for the film “Mother Joan
of the Angels” (1961), which won the Special Jury Prize at
Cannes, starring the director’s wife, the Polish actress
Lucynna Winnicka. Film critics consider this Lucynna’s
best role. Jerzy Kawalerowicz was noted for his powerful, detail-oriented imagery and the depth of ideas in his
films.
The Oscar-nominated “Pharaoh” (1965) was a superb
artistic recreation of the reality of Ancient Egypt.
From 1956, Jerzy Kawalerowicz headed the “Kadr” Film
Studio – one of the most influential Polish film production
and distribution companies. Kawalerowicz supported
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ապա նաև՝ «Ստվեր» (1956 թ.) և «Գիշերային գնացք»
(1959թ.) կինոնկարները, որոնք համարվում են այդ
ժամանակշրջանի լավագույն աշխատանքներից: Նրան
մեծագույն հաջողություն է բերել 1961 թ. նկարահանած
«Մայրապետ Իոհաննան ի հրեշտակաց» կինոնկարը,
որը Կաննի կինոփառատոնում արժանացել է ժյուրիի
հատուկ մրցանակի: Կինոնկարում գլխավոր դերում
հանդես է եկել ռեժիսորի կինը՝ լեհ դերասանուհի
Լյուցինա Վիննիցկայան: Կինոքննադատներն այս դերակատարումն են համարել դերասանուհու լավագույն
դերը:
Եժի Կավալերովիչը հայտնի է հզոր և մանրակրկիտ
արտացոլումների, ինչպես նաև իր կինոնկարներում
արտահայտած գաղափարների խորության շնորհիվ:
Օսկարի առաջադրված «Փարավոն» կինոնկարը (1965թ.)
հիանալի բլոքբաստր է, որտեղ գեղարվեստականորեն
արտացոլվել է Հին Եգիպտոսի իրականությունը:
1956 թ. Եժի Կավալալովիչը ղեկավարել է «Կադր»
կինոստուդիան, որը լեհական կինոյի պատմության
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his younger colleagues with his knowledge and directing
experience, and he often used his authority to protect
produced films from political interference. As a longtime president of the Association of Polish Filmmakers, he
gained recognition and respect of the entire film industry. He always resisted pressures from the communist
administration to produce propaganda films. The Studio
produced some of the best Polish films by Andrzej Wajda,
Tadeusz Konwicki and Juliusz Machulski.
From 1965-1975 he was a member of the jury at the
Moscow International Film Festivals. At the 11th Moscow
International Film Festival he was awarded with the Honorable Prize for the contribution to cinema.
In 1976, he was the head of the jury at the 26th Berlin
International Film Festival. Great attention to detail was
given to the historical drama “Death of a President”
(1977), in which he reconstructed the 1922 assassination of
the first President of Poland Gabrial Narutowicz. The film
won the Silver Bear for an outstanding artistic contribution at the 28th Berlin International Film Festival in 1978.
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մեջ ամենանշանակալի հաստատություններից էր:
Լեհական կինոդպրոցի լավագույն նմուշները հենց
այստեղ են ստեղծվել: Ռեժիսորը մշտապես աջակցել
է երիտասարդ կոլեգաներին՝ նրանց փոխանցելով իր
փորձն ու հմտությունները: Երբեմն իր հեղինակության
շնորհիվ նա կարողացել է քաղաքական ճնշումներից
պաշտպանել երիտասարդների նկարահանած կինոնկարները: Երկար տարիներ նախագահելով Լեհաստանի կինոգործիչների ասոցիացիան՝ նա այդ ոլորտում
հարգանք ու ճանաչում է վայելել: Նա մշտապես
մերժել է կոմունիստական վաչակարգի՝ քարոզչական
կինոնկարներ նկարահանելու ճնշումները: Նրա ստուդիայում են կինոնկարներ նկարահանել այնպիսի
հեղինակավոր լեհ ռեժիսորներ, ինչպիսիք են Անջեյ
Վայդան, Տադեուշ Կոնվիցկին և Յուլիուշ Մախուլսկին:
1965 և 1975 թթ. ևս եղել է Մոսկվայի միջազգային
կինոփառատոների ժյուրիի անդամ, իսկ 1976 թ. նախագահել է Բեռլինի 26-րդ միջազգային կինոփառատոնը: Մոսկվայի 11-րդ կինոփառատոնում նա ժյուրիի
անդամ էր և կինոյում ունեցած իր ավանդի համար
արժանացել է պատվավոր մրցանակի: Նա մեծ նվիրումով
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է նկարահանել նաև «Նախագահի մահը» (1977թ.)
պատմական դրաման, որը հետագայում համարվեց
լեհական կինոյի դասական նմուշներից: Կինոնկարում
նա պատկերել է նախագահ Գ. Նարուտովիչի սպանությունը: Բեռլինի 28-րդ կինոփառատոնում կինոնկարը
արժանացել է Արծաթե արջ մրցանակի: Նրա վերջին՝
«Ուր ես գնում» (2011թ.) կինոնկարը, տարվա ամենամեծ
բյուջեով նկարահանված լեհական կինոնկարն էր:
Գեղարվեստական նվաճումների համար ռեժիսորն
արժանացել է Փարիզի III-Նոր Սորբոնի համալսարանի
(1998թ.) և Լոձի պետական կինոդպրոցի (2000թ.)
պատվավոր դոկտորի կոչման։ Ավելի քան հիսուն
տարի նա լեհական կինոյի մեծագույն գործիչներից
էր: Լեհաստանի Լոձ քաղաքի փառքի ճեմուղում տեղադրվել է Կավալերովիչի աստղը: Ռեժիսորի առաջին
այցը Հայաստան եղել է 1967թ.: Կնոջ՝ դերասանուհի
Վիննիցկայայի հետ նրանք մասնակցել էին Մոսկվայի
միջազգային հերթական կինոփառատոնին, որի աշխատանքների ավարտից հետո, համաձայն ընդունված կարգի, օտարերկրյա արվեստագետներին առաջարկվում էր շրջագայել ԽՍՀՄ տարածքով, և նրանք
նախընտրել էին Հայաստանը։ Կինը տարբեր առիթներով
բազմիցս այցելել էր Մոսկվա, նաև 2-3 անգամ՝ Երևան։

Տպավորված մեր հնամյա մշակույթից՝ նա այս անգամ
կամեցել էր առիթն օգտագործել և ամուսնուն ծանոթացնել Խոհրդային Հայաստանի նշանավոր մշակութային անկրկնելի գանձերին։ Երևանում Կավալերովիչը
հաստատել է, որ իր արմատները ևս հայկական են և
հպարտ է դրանով, ուրախ է հայ ժողովրդի մտավոր,
գիտական ու մշակութային ակնառու ձեռքբերումների
համար։
Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև անվանի հայ ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովը, որը Կավալերովիչին հրավիրել է Հայֆիլմ կինոստուդիա` ծանոթանալու նկարահանման ընթացքի մեջ գտնվող «Նռան գույնը» կինոնկարի աշխատանքներին: Կավալերովիչը սիրով
ընդունել է հրավերը, նշելով, որ քաջատեղ յակ է
միջազգային տարբեր կինոփառատոներից Փառաջանովի` աղմուկ հանած «Մոռացված նախնիների ստվերները» կինոնկարին։
Նա մահացել է 2007 թ. Լեհաստանի մայրաքաղաք
Վարշավայում:
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His last film, “Quo Vadis”, had the largest budget for Polish cinema as of 2011. For his artistic achievement, the director received honorary doctorates conferred by the
University of Paris III – New Sorbonne (1998) and the State
Film School in Łódź (2000).
For over fifty years, Jerzy Kawalerowicz had remained
a major figure in Polish cinema. Jerzy Kawalerowicz’s
star was unveiled on the Avenue of the Stars in Łódź.
Kawalerowicz and his wife, actress Lucyna Winnicka,
participated in the Moscow International Film Festival.
As suggested by the accepted procedure foreign artists
had an opportunity to travel through the USSR and they
first visited Armenia in 1967. Winnicka had visited Moscow and Yerevan for several times before. She was really
impressed by Armenian ancient culture; she did her best
not to lose the opportunity to accompany her husband to
Armenia to show him the remarkable cultural treasures
of that time. In Yerevan Jerzy Kawalerowicz confirmed
his Armenian roots expressing his pride and enjoyment
for the outstanding achievements of the Armenian people in intellectual, scientific and cultural spheres.
Famous Armenian director Sergei Parajanov was also
present at the meeting; he invited Kawalerowicz to “Armenfilm” studio to observe the shooting of the film “The

Color of Pomegranates”. Kawalerowicz welcomed the
invitation, noting that he was well-versed of Parajanov’s
work “Shadows of Forgotten Ancestors” from international film festivals.
He died on December 27, 2007, in Warsaw, Poland.

ՌՈՒԲԵՆ
ՄԱՄՈՒԼՅԱՆ
ROUBEN MAMOULIAN

06

ՌՈՒԲԵՆ ՄԱՄՈՒԼՅԱՆ
ROUBEN MAMOULIAN

ԱՄՆ
USA

ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՅ ԿԻՆՈԳՈՐԾԻՉՆԵՐԸ
ARMENIAN CINEMATOGRAPHERS OF THE WORLD

Վեց տարեկան
հասակում
Ռուբենին ուղարկել
են Փարիզ՝ Միշել դը
Մոնտեն դպրոցում
ուսանելու:
Ռուբեն Մամուլ յանը ծնվել է 1897 թ. հոկտեմբերի 8-ին
Թբիլիսիում, հայկական ընտանիքում: Վրաստանն այդ
ժամանակ գտնվում էր կայսերական Ռուսաստանի
կազմում: Նրա մայրը՝ Վերժինե Քալանթարյանը, հայկական թատրոնի ռեժիսոր էր, իսկ հայրը՝ Զաքար
Մամուլ յանը՝ բանկի նախագահ:
«Առաջին թատերական գործերը, որ տպավորվել են
իմ մեջ պատանեկության օրերից, եղել են Թիֆլիսի հայ
թատերական խմբերի ներկայացրած՝ Շիրվանզադեի,
79

Rouben Mamoulian was born on October 8, 1897, in imperial Russian Georgia. His mother Virginia Kalantarian
was a director of the Armenian theater, and his father,
Zachary Mamoulian, was a banker.
“The first theatrical works that impressed me in my
youth were those of Shirvanzade, Sundukian, Levon
Shant and Manvelian presented by Armenian theatrical
groups in Tiflis,” said Rouben.
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Սունդուկյանի, Լևոն Շանթի, Մանվել յանի գործերը»,ասել է Ռուբենը:
Վեց տարեկան հասակում Ռուբենին ուղարկել են Փարիզ՝
Միշել դը Մոնտեն դպրոցում ուսանելու: Հետագայում
կրթությունը նա շարունակել է Ռուսաստանում: Մոսկվայի
համալսարանում քրեական իրավունք ուսումնասիրելու
տարիներին, նա սկսել է ներգրավվել թատերական
կյանքին. սովորել է նաև Մոսկվայի արվեստի թատրոնին
կից`Կոնստանտին Ստանիսլավսկու աշակերտ Եվգենի
Վախթանգովի դասարանում: 1918-ին Մամուլ յանը
Թիֆլիսում հիմնել է դրամատիկական ստուդիա: 1920
թ. նա ռուսական թատերախմբի հետ մեկնել է Անգլիա՝
հյուրախաղերի, և, խորհրդային ռեժիմից խուսափելով,
որոշել է մնալ այնտեղ: Լոնդոնի համալսարանում
շարունակել է ուսանել դրամատիկական արվեստ։ 1922
թ. նա սկսել է ներկայացումներ բեմադրել անգլերենով,
ապա մեկ տարի անց տեղափոխվել է Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգներ, որտեղ մի քանի տարի
օպերաներ ու օպերետներ է բեմադրել Ռոչեսթերի
«Իսթման» թատրոնում (Նյու Յորք): 1920-ական թթ.
վերջին Մամուլ յանը դասավանդել է և բեմադրություններ
արել Նյու Յորքում. ամերիկյան թատրոնի վրա մեծ
ազդեցություն է գործել նրա՝ «Պորգի» բեմադրությունը:

80

At the age of six, he was sent to Paris to study at the
lyceum of Michel de Montaigne. Later he continued his
education in Russia. While studying criminal law at the
University of Moscow, he became involved in the theatre
and was trained at the Moscow Art Theatre under Yevgeny Vakhtangov and Konstantin Stanislavsky.
In 1918, Mamoulian founded a drama studio in Tiflis. In
1920, together with the Russian Repertory Company he
toured to England, where he decided to reside in order
to escape the Soviet regime oppressions and continued
to study drama at the University of London. He began directing English stage productions in 1922. In 1923, he immigrated to the United States , where he directed grand
operas and operettas at the Eastman Theatre in Rochester (New York) for several years.
During the late 1920s, Mamoulian was teaching and directing in New York City. His production of DuBose Heyward’s Porgy (1927) made a deep impression on American
theatre. While remaining a busy stage director during the
late 1920s, Mamoulian directed the early sound film “Applause” (1929) at Paramount’s Astoria Studio in Queens.
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1920 թվականների վերջին արդեն լինելով բավականին
պահանջված թատրոնի ռեժիսոր՝ Մամուլ յանը Քուինսի
«Փարամաունթ աստորիա» ստուդիայում նկարահանել
է հնչյունային՝ «Ծափահարություններ» կինոնկարը:
Կինոնկարի համար նա նկարահանումներն առաջին
անգամ իրականացրել է ստուդիայից դուրս՝ ձայնամեկուսիչ խցիկում, նրան ամրացված է եղել տեսախցիկը, որն էլ բացառել է շարժումը: Այս նորարարությունը նրան միանգամից մեծ ճանաչում է բերել:
Հոլիվուդ տեղափոխվելուց հետո առաջին կինոնկարը
նկարահանել է 1931 թ., այն կոչվում էր «Քաղաքային
փողոցները», որը վաղ շրջանի լավագույն գանգստերական ֆիլմերից էր: Թեև այն Մամուլ յանի՝ «Փոքր
կեսար» (1931), «Հանրային թշնամի» (1931), «Սպիով
դեմքը: Ազգի ամոթ» (1932) կինոնկարներին զիջում էր,
այնուամենայնիվ, «Քաղային փողոցները» ավելի բարդ
աշխատանք է , քան վերը նշվածները: Ավելի տպավորիչ
է Ռոբերտ Լուիս Սթիվենսոնի վեպի հիման վրա նրա
նկարահանած «Դոկտոր Ջեքիլը և միստր Հայդը» (1932
թ.) կինոնկարը. շատ կինոքննադատների կարծիքով,
հենց սա է Մամուլ յանի գլուխգործոցը:
Ռեժիսորի հաջորդ աշխատանքը՝ «Սիրիր ինձ այս
գիշեր» (1932 թ.), գնահատվել է որպես վաղ շրջանի
լավագույն մյուզիքլներից մեկը: Գլխավոր դերերում էին
Մորիս Շվայլեն և Ջանեթ Մաքդոնալդը:
82
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«Փարամաունթ»–ում Մամուլյանի վերջին աշխատանքը՝
որպես ռեժիսոր- պրոդյուսերի, 1933 թ. նկարահանած
«Երգ երգոց» հիանալի կինոնկարն էր՝ Մառլեն Դիտրիխի մասնակցությամբ: Մամուլ յանին ավելի մեծ հաջողությունն էր սպասում «Մետրո-Գոլդվին-Մայեր» ընկերությունում՝ այդ դարաշրջանի մեկ այլ
գերաստղ
Գրետա Գարբոյի հետ: 17-րդ դարի Շվեդիայի միապետի կենսագրության հիման վրա Մամուլ յանի նկարահանած «Քրիստինա թագուհի» կինոնկարի գլխավոր
դերակատարը նա էր: Մամուլ յանի «Մենք կրկին
ապրում ենք» կինոնկարը, որը նկարահանել էր Լև
Տոլստոյի «Հարություն» վեպի հիման վրա, միանշանակ
չընդունվեց: Նա հեռացավ Հոլիվուդից և Բրոդվեյում
բեմադրեց «Պորգի և Բես» ներկայացումը, որն էլ մեծ
հռչակ բերեց նրան: Մեկ տարի անց նկարահանեց
«Ուրախ հրոսակը» հիանալի կատակերգությունը,

For “Applause”, he mounted wheels on the soundproof
booth in which the camera was enclosed, thereby freeing it to move - an innovation that brought him quick
recognition. Mamoulian’s first motion picture, after he
relocated to Hollywood, was “City Streets” (1931), one of
the better early gangster films. Although it was not as
celebrated as “Little Caesar” (1931), “The Public Enemy”
(1931), and “Scarface: The Shame of a Nation” (1932), “City
Streets” is unarguably more visually sophisticated than
any of them.
Even more impressive was “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”
(1931), the first sound version of the classic story by Robert Louis Stevenson, and many critics consider it to be
Mamoulian’s masterpiece. Mamoulian’s next effort,
“Love Me Tonight” (1932), has come to be regarded as one

85

որը Նյու Յորքի կինոքննադատները համարեցին
տարվա լավագույն կինոնկար։ Որոշ ժամանակ անց
Մամուլ յանն իր տաղանդը փորձել է «20-րդ Դար-Ֆոքս»
ընկերությունում և 1940 թ. նկարահանել է «Զորրոյի նշանը»
կինոնկարը, գլխավոր դերերում էին Թայրոն Փաուերը
և Բեզիլ Ռեդբոունը: Սա արկածային կինոնկար է և
համարվում է ամերիկյան կինոյի դասական նմուշներից:
Նույնքան հաջողված աշխատանք էր Վինսենտե Բլասկո
Իբանիեսի վեպի հիման վրա նկարահանած «Արյուն և
ավազ» կինոնկարը, որը Վենետիկի կինոփառատոնում
արժանացել է ժյուրիի հատուկ մրցանակի՝ լավագույն
գունավոր կինոնկարի անվանակարգում: Նրա երրորդ
աշխատանքը՝ ոչ այնքան մեծ հաջողություն գրանցած
«Մատանիները նրա մատներին» կինոնկարը, Հենրի
Ֆոնդայի և Ջենե Թիեռնիի մասնակցությամբ, ռոմանտիկ
կատակերգությունն էր: «Լաուրա» կինոնկարի նկարահանումների ժամանակ ընդհարվելով հոլիվուդյան
կինոընկերությունների հետ, Մամուլ յանը վերադարձել
է Բրոդվեյ, որտեղ 1943 թ. բեմադրել է հետագայում
իսկական հիթի վերածված «Օկլահոմա» (1943) և
«Կարուսել» (1945) մյուզիքլները: Հետագայում նա
նկարահանել է ևս երկու կինոնկար «Մետրո-ԳոլդվինՄայեր»–ի հետ՝ «Ամառային արձակուրդ» (1948) և
«Մետաքսե գուլպաներ» (1957 թ.):

of the most accomplished of the early musicals. It starred
Maurice Chevalier and Jeanette MacDonald. “The Song
of Songs” (1933), Mamoulian’s last film for Paramount as
a producer-director, offered a strong performance by
Marlene Dietrich. Mamoulian had more luck for Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) with another of the era’s
iconic female stars, Greta Garbo in “Queen Christina”
(1933), a biography of a 17th-century Swedish monarch.
“We Live Again” (1934) was a generally undistinguished
adaptation of Leo Tolstoy’s novel “Resurrection”.
Having left Hollywood to win acclaim with his staging
of “Porgy and Bess” (1935) on Broadway, Mamoulian returned with the whimsical comedy “The Gay Desperado”
(1936), which was voted as the best film of the year by New
York’s critics.
Mamoulian brought his talents to Twentieth Century-Fox and directed a swashbuckling adventure film “The
Mark of Zorro” (1940), starring Tyrone Power, Linda Darnell, and Basil Rathbone. Equally distinguished was “Blood
and Sand” (1941) based on a novel by Vicente Blasco
Ibáñez, which won a Special Jury Prize as the best color
film at the Venice Film Festival. His third effort for Fox was

06

ՌՈՒԲԵՆ ՄԱՄՈՒԼՅԱՆ
ROUBEN MAMOULIAN

ԱՄՆ
USA

ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՅ ԿԻՆՈԳՈՐԾԻՉՆԵՐԸ
ARMENIAN CINEMATOGRAPHERS OF THE WORLD

Երբ 1963 թ. նա սկսել էր «20-րդ Դար-Ֆոքս»-ի համար
«Կլեոպատրա» -ի նկարահանման աշխատանքները,
նրան հեռացրել են աշխատանքից նկարահանման
6-րդ օրը: Մամուլ յանը երբեք չէր հանդուրժում
ստեղծագործական միջամտությունը, և ստուդիաների
ղեկավարները, ի վերջո հանձնվում էին նրա դեմ
պայքարում: Անվիճելի է ամերիկյան կինոյի զարգացման
գործում նրա ունեցած ներդրումը:

the less successful “Rings on Her Fingers” (1942), a romantic comedy with Henry Fonda and Gene Tierney.

1950-ականների վերջին Մամուլ յանը վերջնականապես
թողել է իր աշխատանքը: Այդ ժամանակ էլ նա ակտիվորեն մասնակցել է ԱՄՆ-ում հայկական սփյուռքի
համայնքային կյանքին։ 1971 թ. այցելել է Խորհրդային
Հայաստան: 1964 թ. գրել և հրատարակել է մանկական
«Աբիգայլ» գիրքը։ 1960 թ. փետրվարի 8-ին, կինոարտադրության ասպարեզում նշանակալի ներդրման
համար, նա Հոլիվուդի Փառքի Վայն Սթրիթ 1709 հասցեում

Mamoulian was fired from Fox on the sixth day of shooting “Cleopatra” (1963).

Seemingly soured on Hollywood by his experience with
“Laura” (1944), Mamoulian returned to Broadway, where
he directed the hit musicals “Oklahoma!” (1943) and “Carousel” (1945). He made two more films, both for MGM:
“Summer Holiday” (1948), and “Silk Stockings” (1957).

Mamoulian had never been very tolerant of creative interference, and the studios apparently had finally grown
tired of battling with him. However, his contributions to
the American cinema proved to be enduring.
In the late 1950s, Mamoulian retired. He participated in
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արժանացել է աստղի: Թեպետ Ռուբեն Մամուլ յանը ծնվել
և ապրել է Հայաստանից հեռու, նա հայրենիքի արժանի
որդին էր: Երբ դեռ փոքր էր, տատիկը նրան սովորեցրել է
կարդալ ու գրել հայերեն: ԱՄՆ-ում գտնվելու ընթացքում
Մամուլ յանը աջակցել է իր հայրենակիցներին, հատկապես՝ հայ արվեստագետներին:
Երկար տարիներ նա ապրել է Բևերլի Հիլզում՝ կնոջ
նկարչուհի Ազադիա Նյումանի հետ:
«Ինչու պետք է ամաչեմ, որ ես հայ եմ: Հայերը զարգացած
մշակույթ ու արվեստ են ունեցել միջնադարից էլ առաջ:
Մենք մշակույթ ունեինք, երբ Ֆրանսիան, Անգլիան և
Գերմանիան դեռ քաղաքակիրթ երկրներ չեն եղել: Իմ
հայկական ծագումը ինձ համար ուժեղ հենարան եղավ:
Հայերն ունեն այնպիսի նշանակալի պատմություն, որ
արվեստի տաղանդը նրանց արյան մեջ է », - գրել է նա:

the life of the Armenian diaspora in the USA, in 1971 visited Soviet Armenia. In 1964, he published the children’s
book “Abigayil”. On February 8, 1960, for his contribution
to the motion picture industry, he received a star on the
Hollywood Walk of Fame at 1709 Vine Street. Despite the
fact that Ruben Mamoulian was born and lived far beyond
Armenia, he was a worthy son of his homeland. As a child,
his grandmother taught him to read and write in Armenian. During his stay in the US, Mamoulian supported his
compatriots by promoting Armenian artists.
For many years he lived in Beverly Hills, with his wife,
Azadia Newman, a portrait painter.
“Why should I be embarrassed that I am an Armenian?
Armenians had a developed culture and art even before
the Middle Ages. We had a culture long before France,
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1997 թ. ռեժիսորի
ծննդյան
100-ամյակին,
Հայաստանում
թողարկվել է
նամականիշ:
Մամուլ յանը երազում էր նկարահանել կինոնկար, որի
սցենարը կգրեր Վիլ յամ Սարոյանը, իսկ երաժշտությունը՝
Արամ Խաչատրյանը, Շառլ Ազնավուրը կխաղար գլխավոր դերը, իսկ Մարտիրոս Սարյանը կլիներ նկարիչը:
1983 թ. Ամերիկայի ռեժիսորների գիլդիան՝ կինոյի ասպարեզում մեծագույն ավանդի համար, նրան շնորհել է
բարձրագույն՝ Գրիֆֆիթի մրցանակը։
Նա մահացել է 1987 թ. դեկտեմբերի 4 ին Կալիֆոռնիայում:
1997 թ. Հայաստանում թողարկվել է նամականիշ՝
նվիրված ռեժիսորի ծննդյան 100–ամյակին։
88

England and Germany were civilized countries. My Armenian origin gave me strong support. Armenians have
such a significant history that the talent of creativity lies
in their blood,” once he said.
Mamoulian dreamed of making a film with William Saroyan as a script writer and music by Aram Khachaturian;
Charles Aznavour would play the main role, and Martiros
Saryan would be the artist. In 1983, the Directors Guild of
America awarded him the prestigious D. W. Griffith Award
for Lifetime Achievement.
Mamoulian died in Los Angeles on December 4, 1987.In
1997, a postage stamp dedicated to the 100th anniversary
of the director, was issued in Armenia.
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ԱՐՄԵՆ
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Նրան
դաստիարակել է
խորթ հայրը, որի
հետ տղան միշտ
ունեցել է ջերմ
հարաբերություններ։
Արմեն Ջիգարխանյանը ծնվել է 1935 թ. հոկտեմբերի
3-ին Երևանում։ Երբ Արմենը ընդամենը մեկ ամսական
էր, նրա հայրը՝ Բորիսը, հեռանում է ընտանիքից, և
Արմենը հորն առաջին անգամ տեսնում է արդեն դեռահաս տարիքում։ Նրան դաստիարակել է խորթ հայրը,
որի հետ տղան միշտ ունեցել է ջերմ հարաբերություններ։
Արմենը մեծացել է ռուսալեզու միջավայրում, սովորել
է ռուսական դպրոցում: Մայրը՝ Ելենա Վասիլևնան,
մոլի թատերասեր էր և բաց չէր թողնում ոչ մի
դրամատիկական և օպերային ներկայացում։
93

Armen Dzhigarkhanyan was born in Yerevan, on October 3, 1935. His father Boris left family when Armen
was only one month old and they first met in his teenagehood. Brought up by his stepfather he built warm
and friendly relationships with him. Armen grew up in a
Russian-speaking environment attending school with
Russian inclination. His mother, Yelena Vasilevna, was an
ardent theater lover who never missed any drama and
opera performances.
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During the school years, Armen was fascinated by theater and cinema. After graduating from school Dzhigarkhanyan traveled to Moscow to pursue his career
in cinematography and attempted entry exams, albeit
unsuccessfully, at GITIS (the Russian Institute of Theatre
Arts). Upon his return to Yerevan, he worked as a camera operator’s assistant at the state-run Hayfilm Studio
in 1953-1954.
In 1954, Dzhigarkhanyan was admitted to the Yerevan
State Institute of Arts and Cinematography, in Vardan
Achemian’s class who then was the head of G. Sundukyan
State Academic Theatre. The class turned out to be too
big and Armen was ultimately transferred to Armen Gulakian’s class. He graduated from the Institute in 1955. His
first appearance on stage took place in 1955 at the Stanislavsky Russian Theater of Yerevan, performing in V.Gusev’s play “Ivan Ribakov”. He served for the same theater
for over 10 years.
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Դպրոցական տարիներին Արմենը հրապուրվում
է թատրոնով և կինոյով, իսկ դպրոցն ավարտելուց
հետո ուղևորվում է Մոսկվա և փորձում ընդունվել
Թատերարվեստի պետական ինստիտուտ, որը սակայն
ձախողվում է։ Վերադառնալով Երևան՝ 1953-54 թթ.
Արմեն Ջիգարխանյանն աշխատանքի է ընդունվում
Հայֆիլմ կինոընկերությունում՝ որպես օպերատորի
օգնական:
1954 թ. ընդունվում է Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ, անվանի ռեժիսոր Վարդան
Աճեմյանի բաժին, որն այն ժամանակ Գ. Սունդուկյանի
անվան թատրոնի ղեկավարն էր։ Սակայն հավաքը
բավականին մեծ է լինում, և Ջիգարխանյանը տեղափոխվում է Արմեն Գուլակյանի բաժին։ Առաջին անգամ
դերասանը բեմ է բարձրանում 1955 թ. հունվարին՝ Կ. Ս.
Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական
թատրոնում՝ Վ. Գուսևի «Իվան Ռիբակով» պիեսի հիման
վրա բեմադրված ներկայացման մեջ։ Նա այնտեղ
աշխատում է ավելի քան տասը տարի։
1967 թ. հայտնի ռուս ռեժիսոր Անատոլի Էֆրոսը դերասանին հրավիրում է Մոսկվայի Լենինյան կոմերիտմիության անվան թատրոն, որտեղ նա խաղացել է
գեներալ՝ «Բարբարոսը և հերետիկոսը» ներկայացման
մեջ (ըստ՝ Ֆեոդոր Դոստոևսկու «Խաղացողը» պիեսի),
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1969 թ. Ջիգարխանյանն սկսում է խաղալ Անդրեյ
Գոնչարովի ղեկավարած Մոսկվայի Վ. Մայակովսկու
անվան թատրոնում, որի բեմում նա, մասնավորապես,
խաղացել է Սթենլի Կովալսկու դերը Թենեսի Ուիլ յամսի
««Ցանկություն» տրամվայ» և Մեծ Պա՝ «Կատուն
շիկացած տանիքում», Սոկրատ՝ Էդվարդ Ռաձինսկու
«Զրույցներ Սոկրատի հետ», գեներալ Խլուդով՝
Միխայիլ Բուլգակովի «Վազք» ներկայացումներում։
1996 թ. սեպտեմբերին Ջիգարխանյանը հեռանում է
Մայակովսկու անվան թատրոնից, սակայն շարունակում է ելույթներ ունենալ այլ թատրոնների բեմերում։

In 1967 invited by famous Russian director Anatoly Efros Dzhigarkhanyan moved to Moscow to make a career
at the Lenkom Theatre, where he played General in the
“A Barbarian and a Heretic”(based on Fyodor Dostoyevsky’s “The Gambler”) and the role of the protagonist in Eduardo de Philip’s “Filumena Marturano” (called
“Town of Millionaires”). In 1969, he joined Moscow’s V.
Mayakovsky Theatre directed by Andrey Goncharov.
The roles included the characters in Tennessee Williams’
plays: Stainley Kowalski in “A Streetcar named Desire”,
and Big Daddy in “Cat on a Hot Tin Roof”; the role of Socrates in “Conversations with Socrates” by Eduard Radzinsky; General Khludov’s role in V. Bulgakov’s play “Flight”.
In 1996, Dzhigarkhanyan left the Theater continuing to
perform on other theatrical stages.

Կինոյում դերասանը իր նորամուտը նշել է 1960 թ.՝
«Փլուզում» կինոնկարում Հակոբի դերակատարմամբ,

Dzhigarkhanyan made his film debut in 1960 film “Landslide” as Hakob, but the real recognition came with the

և Էդուարդո դե Ֆիլիպոյի «Ֆիլումենա Մարտուրանո»
պիեսում («Միլիոնատերերի քաղաքը» անվանումով)
գլխավոր հերոսի դերը:
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իսկ հանրաճանաչություն Արմեն Ջիգարխանյանին բերել
է նրա լավագույն դերակատարումներից՝ երիտասարդ
գիտնական-ֆիզիկոս Արտյոմ Մանվել յանի դերը՝
Ֆրունզե Դովլաթյանի «Բարև, ես եմ» կինոնկարում։ Այս
կինոնկարի ցուցադրումից որոշ ժամանակ անց հետևում
են նոր հետաքրքիր առաջարկներ, որոնք ցուցադրում
են նրա դերասանական հնարավորությունների լայն
շրջանակը, հոգեբանական հավաստիությունը և վերամարմնավորման վարպետությունը. դարբին Մուկուչ՝
«Եռանկյունի» (1967 թ.), Արտուզով` «Տրեստ օպերացիա»
(1967 թ.), շտաբս կապիտան Օվեչկին`«Անորսալիների
նոր արկածները» (1968 թ.), էսսէռ Պռոշյան` «Հուլիսի
վեցը» (1968 թ.) պատմական, Միխայիլ Ստիշնոյ` «Փոքրիկ կռունկ» (1968 թ.), Սերոբ՝ «Հարսնացուն հյուսիսից»
(1975 թ.), Լևոն Պողոսյան` «Երբ գալիս է սեպտեմբերը»
(1976 թ.), Իսայ՝ «Սգավոր ձյուն» (1978 թ.), կինոնկարներում։
Բացասական կերպարի դերակատարումներից առավել
հիշարժան է «Սև կատու» ավազակախմբի սապատավոր պարագլուխ Կարպի դերակատարումը՝ «Հանդիպման վայրը փոխել չի կարելի» (1979 թ.) կինոնկարում։
Ընդհանուր առմամբ Ջիգարխանյանը խաղացել է
գրեթե երեք հարյուր դեր։ Նա խաղացել է բազմաբովանդակ դերեր ռուսական և խորհրդային կինոյի
լավագույն ռեժիսորների՝ տարբեր ժանրերի՝ կատակերգական, արկածային և երաժշտական ժապավեններում։ 1991 թ. մինչև 1996 թ., որպես պրոֆեսոր,
դերասանական վարպետության դասեր է դասավանդել

97

role of Artyom Manvelyan in Frunze Dovlatyan’s film
“Hello, That’s Me”. His talents had gradually unveiled
and mastery of psychological transformations of potrayals had been seen in such roles as the blacksmith
Mukuch in “Triangle” (1967), security officer Artuzov in
“Operation Trust” four-part mini-series (1967), captain
Ovechkin in Edmon Keosayan’s “The New Adventures of
the Elusive Avengers”(1968), Esser Proshyan in the historical film “The Sixth of July” (1968), Mikhail Stishnoy in
“Little Crane”(1968), Serob, “A Bride from the North” (1975),
Levon Poghosyan in drama “When September comes”
(1976), and Isay in “Mourning Snow” (1978). The leading
role of the thief in law and head of gang of armed robbers
that calls itself “The Black Cat” is one of his most successful and most recognized antagonistic roles, in the film
“The Meeting Place Cannot Be Changed” (1979).
Overall, Dzhigarkhanyan has played almost 300 roles.
The genres he covered vary from situational comedy,
drama to historical, adventure and musicals. The film directors and the films they made with Dzhigarkhanyan in
leading roles are known as the best Russian and Soviet
productions.
From 1991 to 1996, Dzhigarkhanyan taught at the Gerasimov Institute of Cinematography (VGIK). In 1996 he established the Moscow Drama Theater (“D” in short) bringing
his VGIK students together. The Theater has occupied a
special place among mini theaters of Moscow. The The-
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ater staged a number of famous plays with Dzhigarkhanyan in leading roles including Samuel Beckett’s “Krapp’s
Last Tape” and Harold Pinter’s “The Homecoming”.
Dzhigarkhanyan is included in Guinness World Records
as the Russian actor with most film appearances.
He was named People’s Artist of the Soviet Union for
outstanding contribution to the development of the Soviet culture (1977, 1985), in 1975 and 1979 Received RA State
Prize. He has received many government awards among
which are “Vahagn” award of the Union of Armenian Theatrical Figures (2002), “Hayak” National Film Awards Special Prize (2013), RF Highest Theater Prize “Crystal Turandot” (2010) awarded by the Union of Theatrical Figures of
Russian Federation, Mesrop Mashtots Medal of RA (1996);
RF Order of Merit to the Fatherland, III class (1995) and IV
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Կինեմատոգրաֆիայի համամիութենական պետական
ինստիտուտում։ 1996 թ. Մոսկվայում իր կուրսի հիմքի
վրա հիմնում է «Ջիգարխանյանի թատրոնը». Թատրոն
«Դ»-ն անմիջապես յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում
Մոսկվայի փոքրիկ թատրոնների շարքում։ Թատրոնի
բեմում Ջիգարխանյանը խաղացել է Հ. Պինտերի
«Վերադարձ տուն» և Ս. Բեքետի «Կրեպի վերջին
ժապավենը» բեմադրություններում։ Ջիգարխանյանը
զբաղված է նաև անտրպրիզային ներկայացումներում։
Նրա անունը գրվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում՝
որպես ռուսական կինոյի ամենաշատ նկարահանվող
դերասան:
Ջիգարխանյանը 1977թ. արժանացել է ՀԽՍՀ, 1985թ.`
ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստի կոչման: 1975թ. և 1979
թ. ստացել է ՀՀ Պետական մրցանակ: Պարգևատրվել
է Համահայկական «Վահագն» (2002 թ.), «Հայակ» ազգային կինոյի մրցանակաբաշխության Հատուկ (2013թ.),
ՌԴ թատերական գործիչների միության «Բյուրեղապակե Տուրանդոտ» (2010 թ.) մրցանակներով, ՀՀ
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի (1996 թ.), ՌԴ Հայրենիքին
մատուցած ծառայությունների համար III (1995 թ.) և
IV (2005 թ.) աստիճանների, Սուրբ Ալեքսանդր Նևսկու
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(2006 թ.) շքանշաններով: Նրա մասին նկարահանվել են
վավերագրական կինոնկարներ: Ներկայում բնակվում է
Մոսկվայում:
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class (2005), the Order of Alexander Nevsky (2006). Many
documentaries have been filmed about him. Currently he
lives in Moscow.
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ԱՄՆ
USA

Հայրը՝
Ջոն Սարգիսյանը,  
բեռնատարի վարորդ
էր, մայրը՝ Ջաքի Ջին
Քրաուչը, մոդել և
դերասանուհի:
Շերը (Սարգիսյան Շերիլին Ջոնի) ծնվել է 1946 թ. մայիսի
20-ին Կալիֆոռնիայի Էլ Սենթրո քաղաքում։ Հայրը՝
Ջոն Սարգիսյանը, բեռնատարի վարորդ էր, մայրը՝
Ջաքի Ջին Քրաուչը, մոդել և դերասանուհի: Ծնողները
բաժանվել են, երբ նա ընդամենը 10 ամսական էր։
Շուտով մայրն ամուսնանում է դերասան Ջոն Սաութհոլի
հետ, սակայն մայրը հարաբերությունները խզում է, երբ
աղջիկը 9 տարեկան էր: Հետագայում Ջաքի Ջինը էլի
մի քանի անգամ ամուսնացել ու ամուսնալուծվել է և
ստիպված է եղել ընտանիքը պտտել ողջ երկրով՝ Նյու
Յորք, Թեքսաս,Կալիֆոռնիա: Ինչ–որ ժամանակ մայրը
մի քանի շաբաթ Շերին թողնում է մանկատանը, ու թեև
նրանք հանդիպում էին ամեն օր, երկուսի համար էլ
այդպիսի փորձառությունը ցավալի է եղել: Նախնական
կրթություն Շերիլինն ստանում է Լոս Անջելեսի «Մոնքլեր
Փերփ» մասնավոր դպրոցում, որտեղ անգլերենից և
ֆրանսերենից բարձր առաջադիմություն է ցուցաբերում:
Դասամիջոցներին իր համադասարանցիների համար
աղջնակը շարունակ երգում էր: Հինգերորդ դասարանում
նա իր ընկերների և ուսուցիչների համար բեմադրում
է «Օքլահոմա» մյուզիքլը: Շուտով ի հայտ են գալիս
նրա ձայնային յուրահատուկ տվ յալները: Աղջկան
հիացնում էին կինոնկարների աստղերը. Շերի կուռքը
Օդրի Հեփբյոռն էր, որը մեծապես տպավորել էր նրան
«Նախաճաշ Թիֆանիի մոտ» կինոնկարում կերտած
դերի շնորհիվ: Շերն սկսում է ընդօրինակել Հեփբյոռնի
արտասովոր հանդերձանքն ու վարքը: Նա դեռ
մանկությունից երազում է հայտնի լինելու մասին: «Ես
չէի մտածում թե ինչ կարող եմ անել, չէի որոշել անգամ
երգելու եմ, թե պարելու, ես պարզապես ցանկանում էի
հայտնի լինել, դա էր իմ նպատակը»,- ասել է նա:
Շերիլինի նախկին դասընկերներից մեկը պատմել է. «Ես
երբեք չեմ մոռանա Շերի հետ իմ առաջին հանդիպումը:
Նա այնքան յուրահատուկ էր: Նա կարծես կինոաստղ
լիներ: Հենց այդտեղ ու այդ պահին, նա ասաց, որ
ցանկանում է կինոաստղ դառնալ, և մենք գիտեինք, որ
նրան դա կհաջողվի»:
16 տարեկանում նա հեռանում է մայրական տնից և
ընկերոջ հետ հաստատվում Լոս Անջելեսում: Սկսում է
հաճախել դերասանի վարպետության դասընթացների
և միաժամանակ որպես պարուհի աշխատում է
ակումբներում, որպեսզի ապրուստ վաստակի: 1962 թ. նա
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Cher (Cherilyn Sarkisian) was born in El Centro, California on May 20, 1946, to John Sarkisian, a truck driver and
Jackie Jean Crouch, an actress and model. Her parents got
divorced when she was ten-months old. Her mother later
married actor John Southall, but their relationship with
Southall ended when Cher was nine years old. Holt remarried and divorced several more times, and she moved her
family around the country (including New York, Texas, and
California). At one point, her mother left Cher at an orphanage for several weeks. Although they met every day,
they both found this experience traumatic. She attended
the Montclair Prep private school in Los Angeles, where
she fared well in French and English. In school, she would
perform songs during the lunch break for her fellow students.
When Cher was in the fifth grade, she produced a performance of the musical “Oklahoma!” for her teacher and
class. Soon she had developed an unusually low voice. Fascinated by film stars, Cher’s role model was Audrey Hepburn, particularly due to her role in the film “Breakfast
at Tiffany’s”. Cher began to take after the unconventional outfits and behavior of Hepburn’s character. She had
wanted to be famous since childhood, later commenting,
“I couldn’t think of anything that I could do ... I didn’t think
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I’d be a singer or dancer. I just thought, well, I’ll be famous.
That was my goal.”
A former classmate commented, “I’ll never forget seeing
Cher for the first time. She was so special ... She was like a
movie star, right then and there ... She said she was going
to be a movie star and we knew she would.”
At the age of 16, she left her mother’s house and moved
to Los Angeles with a friend and enrolled herself for acting
classes, while she simultaneously worked as a dancer in
clubs to earn a living. In 1962, she met singer, Sonny Bono,
who introduced her to record producer Phil Spector, who,
in his turn, employed her as a backup singer and also released her debut single “Ringo, I Love You”.
In 1964, she worked with Sonny Bono to form the group
called “Caesar & Cleo”. They came out with the singles “Do
You Wanna Dance?”, “Love Is Strange” and “Let the Good
Times Roll”. In the late 1960’s, she signed a contract with
“Liberty Records’ Imperial” and the label released her solo
single titled “Dream Baby”. The song was successful regionally and received airtime in Los Angeles.
In 1965, they changed their name from ‘Caesar & Cleo’ to
‘Sonny& Cher’ and recorded the hit song ‘I Got You Babe’.
That year, they also came out with their debut studio album ‘Look at Us’. They traveled to England in July 1965 on
the Rolling Stones advice. According to writer Cintra Wilson, “English newspaper photographers showed up when
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հանդիպում է երգիչ Սոնի Բոնոյին, որն էլ ներկայացնում է
նրան ձայնագրման պրոդյուսեր Ֆիլ Սփեքթորին: Նրան
առաջարկում են հանդես գալ որպես երկրորդ պլանի
երգչուհի և աջակցում իր դեբյուտային սոլո՝ «Ռինգո, ես
քեզ սիրում եմ» ձայնագրման գործում:
1964 թ. Սոնի Բոնոյի հետ համագործակցությամբ
հիմնում է «Սիզր ենդ Քլիո» խումբը, որը թողարկում է
«Ուզու՞մ ես պարել», «Սերը տարօրինակ է» և «Թող լավ
ժամանակները գան» երգերը:
1960-ականների վերջերին նա պայմանագիր է կնքում
«Լիբերթի Ռեքրդս Իմփերիալ» ընկերության հետ և
թողարկում է իր «Երազանքների փոքրիկ» սոլոն: Երգը
հաջողված էր, այն լսում էին ամբողջ Լոս Անջելեսում:
1965թ. նրանք փոխում են իրենց խմբի անունը և «Սիզր
ենդ Քլիո»-ի փոխարեն իրենց կոչում «Սոնի և Շեր»,
և ձայնագրում են «Դու իմն ես, փոքրիկ» երգը: Նույն
թվականին նրանք թողարկում են իրենց համատեղ
դեբյուտային ալբոմը՝ «Նայիր մեզ»: 1965 թ. հուլիսին
Ռոլինգ Սթոունզ խմբի անդամների խորհրդով զույգը
հյուրախաղերով մեկնում են Անգլիա: «Այդ երեկոյան,
երբ նրանք դուրս եկան Լոնդոնի Հիլթոն հյուրանոցից
անգլիական թերթերի լրագրողներն ու լուսանկարիչները
հավաքվեցին արտիստների շուրջ և բառացիորեն աստղ
դարձան»,- պատմել է գրող Սինթրա Վիլսոնը: Երբ արդեն
նրանց երգը բրիտանական հիթ շքերթների առաջին
հորիզոնականից դուրս մղեցին բիթլներին, անգլիացի
դեռահասները սկսեցին կրկնօրինակել Սոնիի ու Շերի
հագուստի ոճը: Նահանգներ վերադառնալով՝ դուետը

մի քանի մեծ համերգներով ներկայանում է երկրի խոշոր
համերգասրահներում: Նրան սկսում են ընդօրինակել.
աղջիկները սև էին ներկում վարսերը և կրում էին
զանգականման բաճկոններ: Շերի ստեղծագործական
շրջանակն ընդլայնվում է, և նա հիմնում է հագուստի
ձևավորման ընկերություն:
1966 թ. ապրիլին «Իմփեիել Ռեքրդս Լեյբլը» թողարկում
է Շերի երկրորդ հաջողված ալբոմը՝ «Սոնին՝ Շերի
կողքին»: Ալբոմի գլխավոր երգը «Բենգ բենգ (Իմ սիրելին
տապալեց ինձ)» ամերիկյան հորիզոնականներում առաջին տեղը զբաղեցրեց, և դարձավ Շերի ավելի քան
միլիոն վաճառք ունեցած առաջին սոլո երգը:
1969 թ. նա դեր ստացավ «Չեսթիթի» կինոնկարում, որի
ռեժիսորն ու սցենարիստը Սոնին էր, և որտեղ, սակայն,
նա դեր չէր ստանձնել: Կինոնկարում պատմվում է մի
երիտասարդ կնոջ մասին, որը փնտրում է կյանքի
իմաստը: Կոմերցիոն առումով կինոնկարը ձախողվում
է, և Սոնի ու Շեր զույգը 190 000 դոլար պարտք ու հարկ
կուտակում: Այնուամենայնիվ, որոշ քննադատներ գրեցին, որ այդ կինոնկարում Շերը գործուն ներուժ դրսևորեց:
Այդ ժամանակ Սոնին հանդիպում էր այլ կանանց հետ, և
1960-ականների ավարտին նրանց հարաբերությունները
անկում են ապրում: «Փիփլ» ամսագիրը գրում է. «Սոնին
հուսահատորեն փորձում է հետ գրավել Շերի սիրտը,
ամուսնության առաջարկ է անում»: Վերջիվերջո նրանք

S&C were thrown out of the London Hilton the night they
arrived—literally overnight, they were stars”.
As the song knocked the Beatles off the top of the British charts, English teenagers began to emulate Sonny and
Cher’s fashion style. Upon their return to the U.S., the duo
made several tours in some of the largest arenas of the
country. Their shows attracted Cher look-alikes—”girls
who were ironing their hair straight and dyeing it black, to
go with their vests and bell-bottoms”. Cher expanded her
creative range by designing a clothing line.
In April 1966, her second album ‘The Sonny Side of Cher’,
one of her successful albums, was released under the Imperial Records label. “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”,
which reached number two in America and became her
first million-seller solo single.
In 1969 she starred in the film ‘Chastity’. Written and directed by Sonny, who did not appear in the movie, it tells
the story of a young woman, played by Cher, searching for
the meaning of life. The art film failed commercially, putting the couple with $190,000 in debt with back taxes. However, some critics noted that Cher showed signs of acting
potential.
Meanwhile, Sonny dated others, and by the end of the
1960s their relationship had begun to unravel. According
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պաշտոնապես ամուսնանում են այն բանից հետո, երբ
1969 թ. մարտի 4 ին ծնվում է նրանց զավակը՝ Չեսթիթի
Բոնոն: 1976 թ. երաժիշտ Գրեգ Ալմանի հետ սիրավեպի
արդյունքում ծնվում է Շերի երկրորդ զավակը՝ Էլայջա
Բլու Ալմանը:
Այսպիսով, ալբոմների նվազող վաճառքից ու կոմերցիոն առումով անհաջող երգերից հուսահատված՝ Շերը
որոշում է նվիրվել դերասանական արվեստին: Սակայն
«Չեսթիթի» և «Լավ ժամանակներ» կինոնկարներից
հետո, որոնք կոմերցիոն առումով անհաջող էին, և վատ
էին ընդունել քննադատները Հոլիվուդում, նրան այնքան
էլ լուրջ չէին ընդունում:
Երկու տարի անց նա թողարկում է յոթերորդ՝ «Գնչուները,
տագնապներն ու գողերը» ալբոմը, որին հաջորդում են
«Սոնիի և Շերի կատակերգության ժամ» հեռուստաշոուի
նկարահանումները, որի համար 1974 թ. նրանք ստացան իրենց առաջին՝ Ոսկե գլոբուս մրցանակը: 1970-
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to People magazine, “Sonny tried desperately to win her
back, telling her he wanted to marry and start a family.”
They officially married after she gave birth on March 4,
1969, to Chastity Bono.
Son Elijah Blue Allman, born in 1976, is from her relationship with musician Gregg Allman, to whom she was briefly
married.
With decreasing album sales and a lack of commercially successful singles, Cher decided to further develop her
acting career. While she had previously aspired to venture into film, she had only the critically and commercially
unsuccessful movies “Good Times” and “Chastity” to her
credit, and the Hollywood establishment did not take her
seriously as an actress.
Two years later she came out with her seventh studio
album ‘Gypsies, Tramps & Thieves’. That year, she starred

ական թթ. շատ բեղմնավոր էին երգչուհու համար.
Շերը հավասարաչափ արժանանում է ինչպես մեծ
սիրո և երկրպագության, այնպես էլ քննադատվում է
հասարակությունից: Նա նկարահանվում է մի շարք
կինոնկարներում, որոնցից ամենաուշագրավը 1983 թ.
«Մետաքսե ճանապարհը» կինոնկարն էր, որտեղ նա
կատարում է Մերիլ Սթրիփի լեսբուհի ընկերուհու՝ Դոլի
Փելիքերի դերը: Մեկ տարի անց այս դերակատարման
համար Շերն արժանանում է Ոսկե գլոբուս մրցանակի:
1982 թ. Շերը տեղափոխվում է Նյու Յորք՝ Լի Ստրասբերգից դերասանի վարպետության դասեր առնելու
համար: Լսումների ժամանակ նրան նկատում է ռեժիսոր
Ռոբերտ Ալթմանը և նրան առաջարկում
հանդես
գալ Բրոդվեյի բեմերում: Շերը դերասանի կարիերայի
համար երախտապարտ է հենց Ալթմանին: «Առանց
Բոբի (Ռոբերտ Ալթման) ես երբևէ հաջողություն չէի
ունենա կինոյի աշխարհում: Բոլորը նրան հորդորում էին
ինձ դեր չտալ: Ես համոզվեցի, որ միայն Բոբը դա անելու
քաջություն ունեցավ»:
Նույն տարիներին նա նաև նկարահանվում է «Դիմակ»
(ռեժ.՝ Փիթեր Բոգդանովիչ), «Կասկածյալ» (ռեժ.՝ Փիթեր
Իթս), «Իստվիկի վհուկները» (ռեժ.՝ Ջորջ Միլեր) և «Լուսնի
իշխանություն» (ռեժ.՝ Նորման Ջուիսոն) կինոնկար-
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in the variety TV show “The Sonny & Cher Comedy Hour”,
which earned her the first “Golden Globe” Award.
During the 1970’s she released many albums, she continued to earn the respect of critics and fans alike by turning
in a number of strong big-screen performances, taking on
the role of Meryl Streep’s lesbian roommate Dolly Pelliker
in the 1983 drama “Silkwood”, one year later, for this role
she got another “Golden Globe” Award.
She moved to New York in 1982 to take acting lessons
with Lee Strasberg. She auditioned for and was offred by
director Robert Altman for the Broadway stage production. Cher credits Altman for launching her acting career:
“Without Bob [Robert Altman] I would have never had a
film career. Everyone told him not to cast me ... I am convinced that Bob was the only one who was brave enough
to do it.”
She was also seen in the movies “Mask” (director Peter Bogdanovich), “Suspect“ (director Peter Yates), “The
Witches of Eastwick” (director George Miller) and “Moonstruck” (director Norman Jewison), for which in 1988 she
got two awards the “Oscar“ for the best female role and
“Golden Globe”.
In the 1990’s she appeared in the films “Mermaids” by
Richard Benjamin, “Faithful” by Paul Mazursky, “If These
Walls Could Talk” and released the albums “Love Hurts”,
“It’s a Man’s World” and “Believe”.
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ներում, որի համար նա 1988 թ. արժանացավ միանգամից
երկու մրցանակի՝ լավագույն կանացի դերակատարման
համար՝ Օսկարի և Ոսկե գլոբուսի:
Այնուհետև 1990-ական թթ. նկարահանվել է՝ «Ջրահարսները» (ռեժ.՝ Ռիչարդ Բենջամին), «Հավատարմություն» (ռեժ.՝ Փոլ Մազուրսկի), «Եթե այս պատերը
խոսել իմանային» (ռեժ.՝ Նենսի Սավոկա) կինոնկարներում, միաժամանակ ձայնագրել «Սերը ցավեցնում
է», «Սա մարդկության աշխարհն է» և «Հավատա»
ալբոմները:
Իր կարիերայի ամենահաջող և Հայաստանի համար
ամենադժվարին ժամանակներում` 1993 թ. մայիսին նա
այցելում է Հայաստան՝ մարդասիրական առաքելությամբ: Այդ այցից 22 տարի անց դերասանուհին իր
Twitter-ում լուսանկարներ է հրապարակում և կատարում հետևյալ գրառումը. «22 տարի առաջ ես մարդասիրական օգնություն հասցրի Հայաստան: Այդ ուղևորությունը դեռ կենդանի է իմ մեջ: Ես երբեք չեմ տեսել
նման տառապանք ու նման արժանապատվություն:
Այնքան հպարտ եմ»:
1998 թ. դահուկային պատահարի հետևանքով մահանում է Սոնի Բոնոն: Այս դեպքը պարզապես ցնցում է Շերին.
հուղարկավորության ժամանակ Շերը նրան անվանում
է «անմոռանալի կերպար»: Այդ տարի Սոնին և Շերը

In the most successful period of her career and most
difficult time for Armenia in May 1993 she visited Armenia
with a humanitarian mission. Twenty-two years after that
visit, the actress posted in her Twitter account and made
the following note: “22 years ago I brought humanitarian
aid to Armenia. That journey is still alive within my heart.
I have never seen so much suffering and at the same time
dignity. I am so proud.”
Following Sonny Bono’s death in a skiing accident in 1998,
Cher delivered a tearful eulogy at his funeral, calling him
“the most unforgettable character” she had met. That
year, Sonny and Cher received a star on the Hollywood
Walk of Fame. Later that year, Cher published “The First
Time”, a collection of autobiographical essays of “firsttime” events in her life, which critics praised for revealing
the singer to be down to earth and genuine.
In 2000, she came out with the album, ‘not.com.mercial’
and the following year, one of her bestselling albums ‘Living Proof’ was released in Europe. In 2003, NBC aired one
of Cher’s live performances as “Cher: The Farewell Tour”.
The program was nominated for six 2003 Emmy Awards
and won three: for Outstanding Variety, Music or Comedy
Special; Outstanding Camerawork, Video for a Miniseries,
Movie or a Special; and Outstanding Costumes for a Variety
or Music Program.
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Referred to as the “Goddess of Pop”, Cher has won a
Grammy Award, Emmy Award, Academy Award, three
Golden Globe Awards and many more. In the history of the
American Billboard chart she has been the first and only
singer to have a number-one single in each decade for
over 60 years.
Cher, her mother and her sister were also featured in the
2013 Lifetime documentary “Dear Mom, Love Cher”.
Over the years, Cher has not only pushed sensibilities
with her music but also with her extravagant, unusual
costumes and barely-there accoutrements. She has routinely worked over the decades with designer Bob Mackie, who has created a series of outfits for the star that are
theatrical and unabashedly fun. Cher has also sometimes
aimed to make a point with her attire, purposely wearing to the 1986 Academy Awards ceremony a famed black
chain-link halter and matching feather headdress, meant
as a form of protest over not receiving a nomination for
her work in “Mask”.
Cher released her next studio album, Living Proof, in
the United States in 2002. The album featured the sin-

Նրան անվանում են «Փոփի աստվածուհի»: Նա
արժանացել է մեկ Օսկարի, մեկ Գրեմմիի, մեկ Էմմիի,
երեք Ոսկե գլոբուսի և զանազան այլ մրցանակների։ Նա
ամերիկյան հիթ շքերթի պատմության մեջ սահմանել
է նոր չափանիշ՝ դառնալով առաջին երգչուհին, որի
երգերը վեց տասնամյակ շարունակ գլխավորել են
ամերիկյան հիթ շքերթները:
2013 թ. նկարահանվում է «Թանկագին մայրիկ, սիրով՝
Շեր», վավերագրական կինոնկարը, որի նկարահանումներում մասնակցել են ինքը` Շերը, մայրը և քույրը:
Տարիներ շարունակ Շերը ոչ միայն գրավել է
հանդիսատեսին՝ իր զգայական երաժշտությամբ, այլ
նաև իր արտառոց, յուրօրինակ բեմական հագուստներով
և հարդարանքով: Դիզայներ Բոբ Մաքին տարիներ
շարունակ ստեղծել է Շերի բեմական հագուստները,
որոնք թեև լինելով բեմական, հաճախ նաև եղել են
ծիծաղելի: Բեմական հագուստը հաճախ եղել է Շերի
համար իր հուզականը արտահայտելու միջոցներից,
և պատահական չէ, որ 1986 թ. Օսկարի հանդիսավոր
արարողության ժամանակ նա եկել է սև զգեստով, իրեն
շղթայած լծասարքով, դրան համապատասխանեցրած
փետուրներով ձևավորված գլխարկով, այդպիսով
ցուցադրելով իր բողոքը՝ «Դիմակ» կինոնկարի համար
մրցանակ չստանալու կապակցությամբ:
Շերի հաջորդ ալբոմը՝ «Կենդանի ապացույց», թողարկվում է 2002 թ. ԱՄՆ-ում: Ալբոմում տեղ գտած «Միայնակների համար» երգը գլխավորել է պարային
հիթշքերթները և նվիրվել 2001 թ. սեպտեմբերի 11-ին
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Հոլիվուդի Փառքի ծառուղում արժանանում են աստղի:
Ավելի ուշ այդ տարի Շերը հրապարակում է «Առաջին
անգամը»՝ իր կյանքում առաջին անգամ տեղի ունեցած
դեպքերի մասին պատմող էսսեների ժողովածուն: Այն
արժանանում է քննադատների գովեստին, քանի որ
լիարժեք ու անկեղծորեն բացահայտում էր երգչուհուն:
2000 թ. նա թողարկում է «Նոթ.Քոմ.Մերշլ» ալբոմը: Հաջորդ տարվա ընթացքում Շերը Եվրոպայում թողարկում
է բեսթսելլեր դարձած «Կենդանի ապացույց» ալբոմը:
2003 թ. Էն Բի Սի-ին հեռարձակում է Շերի «Հրաժեշտի
շրջագայություն» կենդանի համերգը, որն արժանում
է Էմմի մրցանակաբաշխությանը ներկայացրած 6
մրցանակներից երեքին, դրանք էին՝ լավագույն
երաժշտություն, նկարահանում, կինոնկարի և դրվագների լավագույն նկարահանում՝ երաժշտական ծրագրերի և լավագույն բեմական հագուստի համար:
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ահաբեկչական հարձակումից տուժածներին: Ալբոմի
այլ երգերից են «Նորից կենդանի», «Մեկ այլ սիրային
երգ» երգերը: Ալբոմի թողարկումին հաջորդում է 325
համերգ՝ ավելի քան 20 երկրներում, որոնք անցկացվեցին
հրաժեշտի շրգաջայության շրջանակներում, և որը
տևեց 3 տարի:
2006 թ. Շերն աճուրդի է հանում Կալիֆոռնիայի
Մալիբուի իր տան ունեցվածքը, կահույքը, կտավները,
հարդարանքը, որի ընդհանուր հասույթը կազմում է 3.5
միլիոն ԱՄՆ դոլար: Այս գումարի մի մասը նվիրաբերում է
Շերի անվան բարեգործական հիմնադրամին:
Չնայած բեմին հրաժեշտ տալու հայտարարություններին, 2 տարի անց Շերը վերադառնում է և 2008 թ. մայիսի
6-ին հանդես է գալիս «Շերը Կոլիզեյում» դեբյուտային
բեմադրությամբ՝ Լաս Վեգասի «Կեսար» պալատում: 2011
թ. փետրվարի դրությամբ նա ելույթ է ունեցել 192 անգամ:
2013 թ. սեպտեմբերին 11 տարվա ընդմիջումից հետո
թողարկում է առաջին ալբոմը, և ինչպես նա է ասում
Ռոյթերսին իր տված հարցազրույցում։ ««Ճշմարտությանն
ավելի մոտ» այս ալբոմը իմ լավագույն փորձերից է, և
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gle “(This Is) A Song for the Lonely,” which did well on the
dance charts and was written to honor those affected by
the September 11, 2001 terrorist attacks. Other tracks on
the album included “Alive Again” and “A Different Kind of
Love Song.” Following “Living Proof’s” release, Cher said
“so long” to performing live with a 325-date farewell tour,
which ran from 2002 to 2005.
In 2006 Cher auctioned off furniture, paintings and decorative objects from her home in Malibu, California, as well
as a number of personal items, including memorabilia,
jewelry and stage costumes. The auction brought in $3.5
million, with a portion of proceeds going to the Cher Charitable Foundation.
Two years later, Cher returned to the stage, despite previously announcing plans to retire from live performances. She debuted a show entitled Cher at the Colosseum at
Caesars Palace in Las Vegas on May 6, 2008, and had performed 192 shows by the end of the series, in February 2011.
Cher released her first album “Closer to the Truth” in 12
years' time in September 2013. As she explained to Reuters,
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ես երջանիկ եմ դրա համար»: Մեկ այլ հաջողություն էր
պարային հիթերը գլխավորած «Կանանց աշխարհ»,
«Ընդունիր այն, որպես տղամարդ» և «Ես քայլում
եմ միայնակ» երգերը: 2014 թ. Շերը վերսկսում է իր
շրջագայությունը, որի նպատակը «Ճշմարտությանն
ավելի մոտ» իր ալբոմի ներկայացումն էր, սակայն այն
ընդհատվում է առողջական խնդիրների պատճառով:
2017 թ. փետրվարի 8-ին, լեգենդը կրկին վերադառնում
է «Դասական Շեր» շոուի ներկայացմամբ, որը տեղի է
ունենում Լաս Վեգասի Մոնտե Կառլո Ռեզորթ և Կազինո
սրահում: Շոուն մեծ ուշադրության է արժանանում ինչպես
հայտնի հիթերի, այնպես էլ Բոբ Մաքի ստեղծած բեմական
հագուստների շնորհիվ: Լեգենդար 72-ամյա երգչուհու ու
դերասանուհու վառ կերպարը դեռևս չի խամրել: Շերը
60-ական թվականներից ի վեր սերունդների համար ոճի
խորհրդանիշ է եղել: Նա իրավամբ հպարտանում է իր
կարիերայի երկարատևությամբ:

“Closer to the Truth” is “my best effort ever, so I’m happy with that.” She enjoyed more dance chart success with
album singles “Woman’s World,” “Take It Like a Man” and
“I Walk Alone.” Cher returned to touring in March 2014 to
promote “Closer”, but had to cancel dates due to a kidney
infection. In February 8, 2017, the music legend returned
to the stage, launching her “Classic Cher” show at the Park
Theater at the Monte Carlo Resort and Casino in Las Vegas. Her tour de force performance included some of her
greatest hits and costumes designed by Bob Mackie. Legendary 72-year old singer and actress has a very full plate
till today. Cher has been a style pioneer since the 60s. Cher
is rightly proud of her career longevity.
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Վաղ հասակում
Աշոտը երգել է
Մարսելի հայկական
եկեղեցում և հաճախել
կաթոլիկական
դպրոց։
Անրի Վեռնոյը (Աշոտ Մալաքյան) ծնվել է Օսմանյան
կայսրության Ռոդոսթո քաղաքում, 1920 թ. հոկտեմբերի
15-ին: Հայոց ցեղասպանությունից հետո 1924 թ., երբ
տղան ընդամենը չորս տարեկան էր, ընտանիքը գաղթել է
Հունաստան, ապա տեղափոխվել Մարսել և բնակություն
է հաստատել Պարադի 109-րդ փողոցում: Վաղ հասակում
Աշոտը երգել է Մարսելի հայկական եկեղեցում և
հաճախել կաթոլիկական դպրոց։ Այնուհետև սովորել
է կիրառական արվեստի դպրոցում, 1941 թ. ավարտել է
Էքսան Պրովանսի ֆրանսիական միջնակարգ դպրոցը:
Հետագայում աշխատանքի է անցել «Հորիզոն» շաբաթաթերթում, հոդվածաշարեր է տպագրել Հայկական հարցի վերաբերյալ, զուգահեռաբար ռադիոհաղորդումներ վարել կինոյի մասին։ Միայն 28
տարեկանում
երիտասարդ
Աշոտը
վերջնական
որոշում է կայացրել՝ զբաղվել կինոարտադրությամբ:
Նույն թվականին Մալաքյանն աշխատել է Ռոբերտ
Վեռնեյի «Կոմս Մոնտե Քրիստո» կինոնկարում՝ որպես
ռեժիսորի օգնական: Մալաքյանն իր կեղծանունն
ընտրել է հենց Վեռնեյի ազգանվան հիման վրա: Վեռնոյն
իր կարիերան սկսել է կարճամետրաժ կինոնկարներով՝
«Տերրե Բլանշի լեգենդը», «Մալդոննե», « Խողովակների
շունը»: Նշված երեք կինոնկարներն էլ նկարահանել

Henri Verneuil (Ashot Malakian) was born in the small
Turkish town of Rodosto on October 15, 1920. In 1924, when
he was four years old, his family migrated to Greece for
some time and then moved to Marseille to avoid the Turkish persecutions and settled at 109 Rue Paradis. As a young
boy Ashot sang in the choir of the Armenian Church in
Marseilles and attended a Catholic school. Henri Verneuil
entered the Ecole Nationale d’Arts et Metiers in Aix-enProvence in 1941. Before starting career in the cinema as
an assistant director, he worked as an editor of “Horizon
Weekly” and radio commentator making radio programs
about cinema. Only at the age of 28, by his own admission,
he finally quite clearly understood that all he wanted to
do in his life was to shoot films. In the same year, Malakian
became Robert Vernay’s assistant who had become famous for the adaptation of the “Count of Monte Cristo”.
Malakian based his pseudonym on Vernay’s surname.
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է 1950 թ.: Մեկ տարի անց նա ստեղծել է իր առաջին
գեղարվեստական կինոնկարը՝ «Սեղան վտիտ էակների համար»՝ Էմե Մարսելի վեպի մոտիվներով: 1954 թ.
Վեռնոյի «Հինգ ոտանի ոչխարները» կինոնկարն առաջադրվել է Օսկար մրցանակի՝ լավագույն պատմություն
անվանակարգում:
1962 թ. «Կապիկը ձմռանը» կինոնկարի նկարահանումների ժամանակ ռեժիսորը ծանոթացել է ապագա
կնոջ հետ:
1963 թ. նկարահանել է «Մեղեդին նկուղից» քրեական
դրաման, որն այդ ժանրի դասական նմուշ է և
Ֆրանսիայում աննախադեպ հաջողություն է ունեցել:
Գլխավոր դերերի համար Վեռնոյն ընտրել էր Ժան
Գաբենին և երիտասարդ Ալեն Դելոնին: Դելոնը բազմիցս
նշել է, որ Ֆրանսիս Վերլոտի դերակատարումը իր
կարիերայում լավագույններից է, և դա եղել է հենց
ռեժիսորի ջանքերի շնորհիվ: Նմանատիպ համագործակցություն եղել է նաև Ժան-Պոլ Բելմոնդոյի հետ:
«Հարյուր հազար դոլար արևի տակ» կինոնկարը, որ
նկարահանել է 1964 թ., նրանց առաջին համատեղ
աշխատանքն էր, այն հետագայում գեղեցիկ ընկերության սկիզբը դարձավ: Հետո Վեռնոյն Բելմոնդոյի
դերակատարմամբ նկարահանել է «Սարսափ քաղաքի
վրա», «Իմ թշնամու դին» և «Արկածախնդիրները»
կինոնկարները:
Վեռնոյի
յուրաքանչ յուր
հաջորդ
կինոնկարն էլ ավելի մեծ ճանաչում էր ունենում: Այսօր

Verneuil began his career filming short movies: “La Légende de Terre-Blanche”, “Maldonne”, and “Pipe chien.”
All the three were filmed in 1950. A year later, he shot his
first feature film “La Table-aux-Crevés” (“The Dead Loss
Table”) based on the novel of Marcel Aymé.
In 1954, Verneuil’s film “The Sheep has five legs” was
nominated for an Oscar for the best story.
In 1962, when shooting the film “A Monkey in Winter”, the
director got acquainted with his future wife.
In 1963, the criminal drama “Any Number Can Win” was
released, which became a real classic of the genre and
later would become incredibly popular in France. For
the main roles, Verneuil chose Jean Gabin and young
Alain Delon. Delon repeatedly considered his character
of Francis Verlot one of the best roles in his career and
admitted that it had become possible thanks to the great
merit of the director as well: the same goes for JeanPaul Belmondo, whose collaboration with Verneuil began
with the thriller “A greed in the sun” in 1964. This lay the
grounds for warm friendship: later, Belmondo featured in
Verneuil’s film “Fear over the city”, “Body of my enemy”,
and “The Greedy-guts”.
In 1980, Vernueli visited Armenia. He was awarded with
St. Gregory the Illuminator Award of I Degree of the Armenian Church (1980).
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անհնար է պատկերացնել ֆրանսիական դասական
կինոն՝ առանց այնպիսի գլուխգործոցների, ինչպիսիք
են « 25-րդ ժամը», «Սիցիլիական կլան», « Եվ ...ինչպես
Իկարը»:

The subsequent films had only increased Verneul’s popularity. Today, it is impossible to imagine the classics of
French cinema without such masterpieces as “The 25th
hour”, “The Sicilian clan”, “I as in Icarus”.

1980 թ. այցելել է Հայաստան: Վեռնոյը պարգևատրվել է
Հայ եկեղեցու «Սբ Գրիգոր Լուսավորիչ» 1-ին աստիճանի
շքանշանով:

In his middle adulthood, Henri Verneuil mentioned his
Armenian roots in the films “Mayrig” and “588 Rue Paradis” in which he presented his family story.

1985 թ. նա գրել է «Մայրիկ» ինքնակենսագրական
գիրքը: Անրի Վեռնոյը անդրադարձել է նաև իր հայկական
արմատներին՝ «Մայրիկ» և «Պարադի փողոց, տուն 588»
կինոնկարներում, որտեղ ներկայացրել է իր ընտանիքի
պատմությունը: Վեռնոյը 1992 թ. սցենարի վրա 6 տարի
աշխատելուց հետո, նկարահանել է «Մայրիկ»-ը:
Կինոնկարը 1915 թ. Հայոց ցեղասպանությունից հետո
Օսմանյան կայսրությունից Ֆրանսիա փախած հայ
գաղթականների ընտանիքի դժվարին կյանքի ու
ճակատագրի մասին է: Գլխավոր դերերում էին Օմար
Շարիֆն ու Կլաուդիա Կարդինալեն: Հակոբ Մալաքյանի
կերպարում հանդես գալու համար թուրքական

In 1985, he wrote a book of memories of his mother,
which was titled “Mayrig”. After 6-year work on a script,
he released the film “Mayrig” in 1992. It featured the difficult life and fate of the family of Armenian immigrants
who fled to France from the Ottoman Empire after the
1915 Armenian Genocide. In the main roles, Verneuil
filmed Omar Sharif and Claudia Cardinale. For the role of
Hagob Malakian, Sharif was banned from entering Turkey by Turkish authorities. As it is commonly believed, the
French people first learned about the Armenian Genocide from “Mayrig”, which later would play a significant
role in the recognition of the Armenian Genocide by the
French government.
Henri Verneuil spent the last years of his life in seclusion. He spent his days in Switzerland in a small house
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իշխանությունները ճնշումներ են գործադրել Շարիֆի
վրա և նրա մուտքը արգելել Թուրքիա: Ֆրանսիացիների
մեծ մասը Հայոց ցեղասպանության թեմային ծանոթացել է հենց «Մայրիկի» միջոցով, և այն հետագայում մեծ դերակատարում ունեցավ, երբ Ֆրանսիայի
կառավարությունը ճանաչեց Հայոց ցեղասպանությունը:
Անրի Վեռնոյն իր կյանքի վերջին տարիներն ապրել է
մեկուսացած: Ժամանակի մեծ մասն անցկացրել է Ժնևի
լճի ափին գտնվող իր փոքրիկ տանը:
Ռեժիսորը մահացել է 2002 թ. և հանգչում է Մարսել
քաղաքի Սուրբ Պիեռ գերեզմանատանը: Նա իր մասին
գրել է. « Իմ կորիզը հայ է, բայց եթե ինձանից ավելի շատ
ֆրանսիացի մարդ կա, թող առաջինը քար նետի ինձ
վրա»:

on the shores of Lake Geneva with his younger wife and
two young children. He had two more children in his first
marriage.
The director died in 2002 and was buried in the cemetery of Saint-Pierre in Marseilles. About himself, he said,
“My core is Armenian, but if there is an individual more
of a Frenchman than me, let him be the first to throw a
stone at me.”
In Armenia and France several streets and squares have
been renamed in his memory. Within the framework of
the Armenian Genocide Centennial commemorations,
the Municipality of Bouc-Bel-Air, France, had decided to name the entrance to the commune square after
renowned French Armenian playwright and filmmaker
Henri Verneuil. The Square of Henri Verneuil was opened
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Բուկ-Բել-Էրի քաղաքի մուտքի հրապարակը Հայոց
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների
շրջանակներում վերանվանվել է Անրի Վեռնոյի հիշատակին: Նրա անունով հրապարակ Է բացվել նաև
Մարսելում՝ Ֆրանս-հայկական գերազանցության շաբաթվա շրջանակներում: Երևանի կենտրոնում կա Անրի
Վեռնոյի փողոց, որի բացմանը ներկա են եղել Վեռնոյի
ընտանիքի անդամները: Նրա անունով փողոցներ կան
նաև Սաինտ Գալես, Պերպիգյո և Մարսել քաղաքներում,
մեկ կինոթատրոն՝ Լա Վալետ-դո-Վար փոքրիկ քաղաքում։
Գնահատելով նրա արվեստը՝ Ֆրանսիայի նախագահ
Ժակ Շիրակը նշել է. «Վեռնոյը ֆրանսիական կինոյի
լեգենդի մի մասն է»: Մեծ ռեժիսորը առաջադրվել

in Marseille as part of “French-Armenian Excellence
Week” in France. There is a Street named after the filmmaker in the center of Yerevan, at the opening of which
the members of the Malakian family were present. There
are also streets after Henri Verneuil in French cities of St.
Gallen, Périgueux and Marseille. There is also one theatre
after his name in the small city of La Valette-du-Var.
Indeed, as French President Jacques Chirac stated,
“Verneuil is part of the legend of French cinema.” He was
nominated for Oscar and Palme d’Or awards, and won the
award at the Locarno International Film Festival, Edgar
Allan Poe Awards, French Legion of Honor, Golden Globe
Award, French National Academy of Cinema and Honorary Cesar awards and some others. Although Verneuil
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է Օսկարի և Ոսկե արմավենու, հաղթել է Լոկառնոյի
միջազգային կիոնփառատոնում, Էդգար Ալան Պոյի
մրցանակակիր է, Ֆրանսիայի Հանրապետության
«Պատվավոր լեգեոնի» շքանշանակիր, արժանացել է
Ոսկե գլոբուս, Ֆրանսիայի ազգային կինոակադեմիայի,
Սեզար և մի շարք այլ մրցանակների: Թեև Վեռնոյն
իր կարիերայի ընթացքում ստացել է բազմաթիվ
պարգևներ և մրցանակներ, բայց ամենամեծ մրցանակը
հայ և ֆրանսիացի ժողվուրդների սերն է նրա արվեստի
հանդեպ։
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has received many awards and prizes during his career,
the greatest prize has remained the love of the Armenian
and French peoples.
Verneuil was a member of the French Academy of Fine
Arts. He has filmed almost all the great figures of French
cinema, except for André Bourvil;
Within the framework of Golden Apricot Film Festival,
he was awarded with “Sergey Parajanov” prize (posthumous) for his great contribution to cinema.

Վեռնոյը Ֆրանսիայի գեղարվեստի ակադեմիայի
անդամ էր: Նա նկարահանել է ֆրանսիական կինոյի
գրեթե բոլոր գերաստղերին, նույնիսկ Լուի Դե Ֆյունեսը
նրա կինոնկարներից մեկում փոքր դեր ունի:
Ոսկե ծիրան կիոփառատոնի շրջանակներում արժանացել է «Սերգեյ Փարաջանով» մրցանակի (հետմահու)՝
համաշխարային կինոյում մեծ ավանդի համար։
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«Աշխարհի հայ կինոգործիչները» գրքի 2-րդ
հատորը նվիրվելու է Շառլ Ազնավուրի հիշատակին:
The second volume of the book
“The Armenian Cinematographers of the World”
will be dedicated to the memory of Charles Aznavour.

Գրքի ստեղծմանն աջակցելու համար
«Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան»
շնորհակալություն է հայտնում`
Մայքլ Օլըթին
Հակոբ Հակոբյանին
Ռեբեկա Ֆլինթին
Մայքլ Բարսոնին
Ավագ Սիմոնյանին
Աննա Էվոյանին
Պողոս Պողոսյանին
Չառլզ Ջանիկյանին
Տիգրան Կույումջյանին
Վահե Հակոբյանին
Քեն Հենքին
Անի Որսկանյանին
Սեվերին Կուսմիրչեկ
Նովակ Բրոդովսկիին
Սոնա Հայրապետյանին
Արմեն Մանուկյանին
Հռիփսիմե Գալստյանին
Լիլիթ Մկրտչ յանին
Բիսեթ Վիկտորիային
Փոլ Ֆրանսուային
Օլիվիա Միլերին
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը
«Վերածնունդ» մշակութային և ինտելեկտուալ հիմնադրամին
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