
 

 

 

  
 

 

 

Հայաստանում հոկտեմբերի 15-ից 21-ը կանցկացվի Աշխարհում իտալերեն լեզվի XVIII 

շաբաթը  

 

2018 թվականի հոկտեմբերի 15-ից 21-ն ամբողջ աշխարհում արդեն 18-րդ անգամ 

անցկացվելու է իտալերեն լեզվի շաբաթը, որը կազմակերպվում է Իտալիայի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից: Այն նպատակ ունի 

ընտրված թեմայի միջոցով աշխարհում խթանել իտալերեն լեզուն: Նշված թեման 

յուրաքանչյուր տարի տարբեր է և ծառայում է որպես ուղեկցող տարր` ողջ աշխարհում 

կազմակերպված մշակութային միջոցառումների լայն շրջանակի համար: 

 

Այս տարի շեշտը կդրվի համացանցի և իտալերեն լեզվի ու իտալական մշակույթի 

տարածման նպատակով օգտագործվող այլ ուղիների վրա (“L’italiano e la rete, le re ti per 

l’Italiano” – Իտալերենը ցանցի համար, ցանցերը իտալերենի համար): Այս թեմատիկ 

փաստարկը դիտարկում է այն կապերը, որոնք առհասարակ գոյություն ունեն 

իտալերեն լեզվի և համացանցային աշխարհի, ինչպես նաև նորագույն 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հարթակների միջև, ինչպիսիք են՝ սոցիալական 

ցանցերը:  

 

Հայաստանում իտալերեն լեզվի շաբաթվա ընթացքում նախատեսված միջոցառումները 

կենտրոնացած կլինեն տեսողական արվեստների, թատրոնի և պարերի վրա: 

 

Հոկտեմբերի 15-ին կայանալիք բացման միջոցառման շրջանակներում Երևանում 

Իտալիայի դեսպանատան դարպասների մոտ տեղի կունենա իտալացի արվեստագետ 

Կառլո Դե Մեոյի պատրաստած ժամանակավոր ցուցադրության պաշտոնական 

շնորհանդեսը: 

 

«Cancellata a Jerevan» («Դարպաս Երևանում») անունը ստացած միջոցառումը 

«դարպաս» բառի և «ջնջել» բայի միջև իտալերեն բառախաղ է, որը պատկերում է, թե 



 

 

ինչպես կարող են դարպասները փոխաբերական եղանակով ներկայացնել՝ ինչ է 

«ներսը» և «դուրսը», ինչ է «ջնջվածը» և «նորը»: 

 

Արվեստագետը նյութեր և առարկաներ կհավաքի ամբողջ Երևան քաղաքով մեկ, 

այնուհետև կհամակցի դրանք մեկ ընդհանուր ցուցադրության շրջանակներում, որը 

միևնույն ժամանակ կլինի ինչպես բնապահպանական ստեղծագործություն, այնպես էլ՝ 

քանդակներից, նկարներից ու բառերից բաղկացած արվեստի գործ: Կառլո Դե Մեոյի 

պատրաստած ցուցադրությունը հավակնում է վերացնել խոչընդոտները և ճանապարհ 

բացել երկխոսության համար՝ դիտողներին հրավիրելով տեսականորեն պատկերացնել, 

թե ինչ կա մյուս կողմում: 

 

Նշված շաբաթվա երկրորդ կարևոր միջոցառումը կլինի «7-րդ զգայարան» թատերախմբի 

բեմադրած պարային ներկայացումը: Սա Իտալիայի և Հայաստանի միջև առաջին 

թատերական համատեղ ստեղծագործությունն է, որը նշում է իր 10-րդ հոբելյանը: Վահան 

Բադալյանի ղեկավարությամբ գործող ԳԱԿ Փոքր թատրոնի և Անջելա Տորիանի 

Էվանջելիստիի ղեկավարությամբ գործող Վերսիլիադանցայի միջև այս յուրահատուկ 

գործընկերությունն աջակցություն է ստանում ՀՀ մշակույթի նախարարության, 

Իտալիայի Հանրապետության արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության 

նախարարության, Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան և Գյումրիում Իտալիայի 

պատվո հյուպատոսության կողմից: 

Այս հոբելյանական ներկայացումը ոգեշնչված է բանաստեղծ, փիլիսոփա և հայ 

մշակույթի ու հոգևորականության կաևորագույն գործիչ Սբ. Գրիգոր Նարեկացու 

հայտնի «Մատյան ողբերգության» պոեմից: Ի դեպ, Վերսիլիադանցան և Փոքր թատրոնը 

ներկայացումների, պարերի, հանդիպումների և ցուցահանդեսի տարբեր 

միջոցառումներ է կազմակերպել՝ նվիրված տասներորդ տարեդարձի 

տոնակատարություններին: 

(տեսեք ստորև կամ սեղմեք այստեղ` մանրամասն ծրագրի ծանոթանալու համար) 

 

Հոկտեմբերի 13, 14, ժամը՝ 19.00 | Հոկտեմբերի 16, ժամը՝ 20.00 | ԳԱԿ Փոքր թատրոն, 

Աբովյան 11 

«7-րդ զգայարան». մտահղացումը և բեմադրությունը՝ Վահան Բադալյանի,  պարային 

բեմադրությունը՝ Անջելա Տորրիանի Էվանջելիստի, արտադրությունը՝ Փոքր թատրոնի և 

Վերսիլիադանցայի 

 

Հոկտեմբերի 16, ժամը 19.00 | Գեղագիտության ազգային կենտրոն, Աբովյան 13 

Անդրեա Ուլիվիի «San Miniato al Monte. Mille anni di luce» լուսանկարչական 

ցուցահանդեսի բացում նվիրված Ֆիրենցե քաղաքում գտնվող Սբ. Մինաս եկեղեցուն: 



 

 

 
 

 

Հոկտեմբերի 17, ժամը 17.00 | Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատուն, Իտալիայի 5 

ԿԱՊԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՏԵՍԼԱԿԱՆ: ՏԱՍԸ ՏԱՐԻ ԱՆՑ. ԹԱՏՐՈՆ, ՊԱՐ, 

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

Բաց քննարկում պրն. Վինչենցո Դել Մոնակոյի (Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և 

լիազոր դեսպան), պրն. Անտոնիո Մոնտալտոյի (Գյումրիում Իտալիայի պատվո 

հյուպատոս), Մարինելա Գուատերինիի (միջազգային լրագրող, պարերի պատմության 

մասնագետ, Պաոլո Գրասիի անվան թատրոնի քաղաքացիական դպրոցի Պարային 

թատրոնի բաժնի համակարգող և ղեկավար), Վահան Բադալյանի (ԳԱԿ Փոքր թատրոնի 

տնօրեն), Անջելա Տորրիանի Էվանջելիստիի (պարուհի, պարուսույց, Վերսիլիադանցայի 

տնօրեն), Անդրեա Ուլիվիի (լուսանկարիչ, հրատարակիչ և ուսուցիչ), Լեոնարդո 

Ֆիլաստոյի (արվեստագետ և տեսաարտադրող), Տուչիո Գուիչիարդինիի («Giardino 

Chiuso» ընկերության տնօրեն, «Fabbrica Europa» ժամանակակից արվեստների 

հիմնադրամի նախագահ), Պատրիցիա դե Բարիի (պարուհի, պարուսույց, «Giardino 

Chiuso» ընկերության տնօրեն) մասնակցությամբ: 

 

Հոկտեմբերի 20, ժամը՝ 19.00 | ԳԱԿ Փոքր թատրոն, Աբովյան 11 

«Առաջարկություն». պարային բեմադրությունը՝ Անջելա Տորիանի Էվանջելիստիի 

«Մեքենաներ». բեմադրությունը՝ Տուչիո Գուիչիարդինիի, պարային բեմադրությունը՝ 

Պատրիցիա դե Բարիի, տեքստը՝ Սեբաստիանո Վասալիի, արտադրությունը՝ Փոքր 

թատրոն – Վերսիլիադանցա - «Giardino Chiuso»(Փակ այգի): Իրականացվում է Վահան 

Բադալյանի ղեկավարությամբ գործող ԳԱԿ Փոքր թատրոնի մեկնաբանությամբ  

 

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար խնդրում ենք կապ հաստատել հետևյալ էլ. փոստով՝ 

Stampa.jerevan@esteri.it 
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