«ԳԻՔՈՐԸ» ՎԵՐԱԴԱՌՆՈՒՄ Է

Ժամանակակիցները պատմում են, որ Թիֆլիսում «Գիքորի» անդրանիկ բեմադրությանը
հրավիրված Թումանյանը, մինչ ներկայացման ավարտը, անցնում է կուլիսներ, գտնում
ռեժիսորին եւ հուզված դիմում նրան. «Դահլիճում կանայք լաց են լինում, շատ տխուր ու
ճնշող մթնոլորտ է, խնդրում եմ, այնպես արեք, որ Գիքորը վերջում չմեռնի…»։ Զարմանք
կտրած ռեժիսորը, չգտնելով որեւէ պատասխան, ապշած նայել է հեղինակին…

Պ.Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի ստուդիայի
դիպլոմային ներկայացումը՝ Հովհ. Թումանյանի «Գիքորը» պատմվածքի բեմադրությունը,
կայացավ Թբիլիսիի Գրիբոյեդովի անվան ռուսական թատրոնի փոքր սրահում, հուլիսի
20-ին։ Հանդիսատեսը, բնականաբար, նույնպես դիտեց փոքրիկ հերոսի տխուր
ճակատագիրը վերապրելու ու, հատկապես, նրա ողբերգական վախճանի տագնապոտ
սպասումով…
Սա ներկայացման բեմադրիչ, թատրոնի ճանաչված ոեժիսոր եւ ստուդիայի ղեկավար Լեւոն
Ուզունյանի լուծումն է։ Ներկայացումը, ռեժիսորական հետաքրքիր ու անակնկալ
լուծումների եւ իրենց անդրանիկ դերերում ստուդիականների՝ դրական իմաստով
զարմացնող, տպավորվող մարմնավորումների շնորհիվ, ուրախացրեց հանդիսատեսին։
Ծիծաղ, տխրություն, ոգեւորություն եւ բուռն ծափեր. այսպես ու այս զգացումներով
արձագանքվեց Արուսյակ Մկրտչյանի (Գիքոր), Արթուր Գասպարյանի (Բազազ Արտեմ),
Հենրիխ Պետրոսյանի (Համբո), Կլաուդիա Հակոբյանի (Նատո), Արամ Մանուկյանի (Վասո),
Անահիտ Հարությունյանի (Նանի), Մայա Կարապետյանի (Դեդի), Վանիկ Ամիրխանյանի
(ձկնավաճառ), Աննա Շահբազյանի, Մարի Մարտիրոսյանի, Գիորգի Գիորգաշվիլու
(հյուրեր), Արեն Մկրտչյանի (Բաղո), անշուշտ, կոլորիտային դերակատարումները՝
առանձնապես թիֆլիսյան վարք ու բարքի տիպիկ դրսեւորման իմաստով։

ՋՈՒԼԻԵՏԱ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Одинокий всадник на &quot; Один день, одна ночь &quot; чем-то большом и черном
растворился в белых клубах.

Мистер Моллой не повергся лицом в прах, но был к этому близок.
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Блэк выпрямился &quot; Новый План счетов бюджетного учета &quot; и стоял
неподвижно.

Я смотрел, как он идет &quot; Математика Суперблиц 2 кл 2-е полугодие &quot; через
парко-вочную площадку ко входу в офисы, размышляя, почему он выбрал меня.

Были отданы строжайшие приказы соблюдать секретность, дабы паника не захлестнула
&quot; Красавица и Чудище Белоснежка &quot; всю страну.

Но &quot; Остров Сокровищ &quot; если серьезно, то в нашем стремлении вернуться к
более примитивной природе, освободившись от чувства собственного достоинства и
систем &quot;
Метод отстрела &quot; моральной поддержки,
которыми снабдила нас цивилизация, присутствует некий вызов.
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