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Վերակենդանացնել կոլեկտիվ ծեսը
Անգամ պատերազմի ու համավարա
կի պայմաններում «Ոսկե ծիրան»-ն առաջ
է գնում: Գեղարվեստական ղեկավար Կա
րեն Ավետիսյանի համար անցած 2 տա
րին միջազգային կինոփառատոնը կենդա
նի պահելու ծանր փորձաշրջան էր, որը նա
ու նրա թիմը հաղթահարեցին. «17-րդ «Ոս
կե ծիրան»-ն իրագործելը մեծ մարտահրա
վեր էր մեզ համար»,- ասում է Ավետիսյանը
նախորդ տարվա հիբրիդային փառատոնի
մասին, երբ եղան ֆիզիկական ցուցադրու
թյուններ, իսկ միջազգային հյուրերն ու ժյու
րին մասնակցեց առցանց:
Ահա, թե ինչու է Ավետիսյանը ոգևորու
թյամբ սպասում 18-րդ փառատոնին. «Մեծ
հաջողություն ենք համարում այն, որ փա
ռատոնը կայանալու է կրկին տեղական ու
միջազգային հանդիսականների կենդա
նի մասնակցությամբ: Վստահ ենք, որ չնա
յած լոքդաունի հետևանքներին` մեր հանդի
սատեսը ծարավ է այն տեսակի էներգիայի,
որն արձակվում է միմիայն արծաթե էկրա
նի մեջ կլանվելու կոլեկտիվ ծեսի ժամանակ:

Մենք հպարտ ենք, որ այս տարվա փառա
տոնը կբավարարի այդ տենչանքն իր բազ
մազան ու բազմաշերտ ծրագրով»:
Հյուրընկալելով այնպիսի հեղինակների,
ինչպիսիք են Փոլ Շրեյդերը, Նադավ Լապիդն
ու ժյուրիի նախագահ Կոռնել Մունդրուցոն,
փառատոնը հարգանքի տուրք է մատուցում
«տարբեր սերնդներից, ավանդույթներից ու
համատեքստերից սերող վարպետներին»`

Տարածաշրջանային
բնութագիր
Այս տարի Տարածաշրջանային
համայնապատկերն ընդլայնել է իր
աշխարհագրությունը` ներառելով 9 ֆիլմ
Արևմտյան Ասիայից: Բոլորը
ցուցադրությունները տեղի կունենա
Կինոյի տան Մեծ դահլիճում:
Ճամփա ընկնելով (Փանահ Փանահի,
Իրան, 2021), 4.10` 10:00, 20:00
Խստաշունչ բնաշխարհով ճամփորդում
է մի ընտանիք, բայց ու՞ր: Ինչո՞ւ է մայրն
անզոր զսպել արցունքները, իսկ երեխան
մեքենայում պարային կարաոկեով է տար
ված:
Շահրբանու (Մարիամ Սադաթ Բահրո
լոլումի, Իրան, 2020), 6.10` 10:00, 18:00
Վատթարագույն պատիժներից մեկն ինքն
իրեն ընդմիշտ բանտարկելն է մի պատահա
կան սխալի կամ թյուր ցանկության կապանք
ներում, ասես ո՛չ առաջ կարող ես շարժվել, ո՛չ
հետ: Գնալու ճամփա էլ չկա, մնալու տեղ էլ:
Թող առավոտ լինի (Էրան Քոլիրին, Իս
րայել/ Ֆրանսիա, 2021), 5.10` 12:30, 18:00
Այս դառնանուշ կատակերգությունում
Սամի ն կարծում է, թե կյանքում գտել է իր
տեղը, բայց առանց հասկանալի պատճառի

«Անձրևը գալիս է ուր ուզի»

այն արաբական գյուղը, որտեղ նա մեծացել
է, շրջափակվում է չարագուշակ պատով:
Մոսուլ, իմ տուն (Ադալեթ Ռ. Գարմիա
նի, Իրաք, 2020), 5.10` 12:30, 18:00
Ֆիլմը Մոսուլի պատմությունը շարադրում
է կարծրատիպերից զերծ` քննելով պատե
րազմի հետևանքները, քաղաքում տիրող
վիճակը, ինչպես նաև քաղաքի երբեմն ի
աշխույժ ու բազմազգ բնակիչներին:
Սանձում (Սալոմե Ջաշի, Շվեյցարիա/
Գերմանիա/ Վրաստան, 2021), 4.10`
12:30, 18:00
Մի անանուն մարդ արտասովոր հոբբի
ունի. անձնական պարտեզի համար վրա
ցական ծովեզրից արմատահան անել է
տալիս ու համայնքներից գնում դարավոր
ծառերը` բզկտելով շրջակա միջավայրը:
Նրբանցքներ (Բասել Ղանդուր, Հոր
դանան, 2021), 7.10` 10:00, 8.10` 18:00

միաժամանակ հարթակ տրամադրելով հա
մաշխարհային կինոյի ամենավառ նոր դեմ
քերին: Ավետիսյանը հատկապես հպարտ
է «Ծուռ ծիրան» ժանրային ենթածրագրով,
որը հին ու նոր ամենացնցող ֆիլմերն է մա
տուցում այն հանդիսատեսին, որը շատ քմա
ճաշակ չէ: «Հաշվի առնելով վերջին դրամա
տիկ իրադարձությունները` ողջ աշխարհն
ասես ծուռ լիներ` ճիշտ ինչպես մեր «գժա
կան ֆիլմերի» ծրագիրը»,- ասում է Ավետի
սյանը: «Այդ իսկ պատճառով էլ մենք ուզում
ենք անդրադառնալ պատերազմական այս
շրջանին` հանդիսատեսին ներկայացնելով
այնպիսի ֆիլմեր, որոնք անդրադառնում են
պատերազմի վերքերին: Զանազան ծրագ
րերում մեկ տասնյակից ավելի ֆիլմ ունենք
հետպատերազմական փորձառություննե
րի մասին` տարբեր ժողովուրդների աչքե
րով, որոնք միավորված են իրենց ողբերգա
կան պատմություններով: Մենք հույս ունենք,
որ այս տարին խորհրդածության ու ոգեկոչ
ման շրջան կլինի, ինչպես նաև կինոարվես
տի ահեղ ուժի ճանաչման»: ՀԷ

Բամբասանքն ու բռնությունն են մոլեգ
նում Արևելյան Ամմանի նրբանցքների լա
բիրինթոսի
խորքերում:
Գրպանահատ
Ալին, որը բիզնեսմե ն է ձևանում, իր կապը
Լանայի հետ պետք է թաքուն պահի հասա
րակության պարսավող հայացքից:
Անձրևը գալիս է ուր ուզի (Մաջիդ Բար
զե
գար, Իրան/ Կա
նա
դա, 2020), 7.10`
12:30, 8.10` 20:00
Սառան փորձառու և հարգված բուժքույր
է Թեհրանի մշտազբաղ հիվանդանոցներից
մեկում, որտեղ լռելյայն կյանքից զրկում է իր
այն հիվանդներին, որոնք կորցրել են ապա
քինման ամեն հույս:
Իսկ եթե՞ (Ռան Տալ, Իս
րա
յել, 2020),
6.10` 12:30, 20:00
Էհուդ Բարաքն Իսրայելի քաղաքակա
նության մեջ ամենահակասական կերպար
ներից մեկն է: Այս ֆիլմում Բարաքը պատ
րանքներից զերծ հստակությամբ դիտար
կում է Իսրայել պետության և իր անձնական
պատմությունը:
Վերադարձ Սոլոզ (Սերժ Ավետիքյան,
Հայաստան/ Ֆրանիա, 2021), 5-10` 14:00,
9.10` 17:00՝ Մոսկվա կ/թ Կապույտ դահլիճ
Ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը վերադառնում
է Սոլոզ` իր պապերի գյուղը մերօրյա Թուրքի
այում: Նա ու բնակիչները շրջում են փողոց
ներով, դաշտերով` որոնելով հայկական այն
հետքերը, որոնք պահպանվել են 1915 թվա
կանի Ցեղասպանությունից հետո:

Առցանց
օրաթերթ
Թեպետ այս տարի Օրաթերթն այն
քան էլ օրաթերթ չէ, քանի որ ընդամե
նը 2 տպագիր համար ենք ունենալու,
բայց օրաթերթային ոգին պահպան
վո՛ւմ է` հատ
կա
պես առ
ցանց gaiff.am
կայքում, որտեղ նորանոր գրախոսու
թյուններ, հարցազրույցներ ու փառա
տոնային անցուդարձին վերաբերող այլ
նյութեր կգտնեք:

Խորացված
մասնագիտացում
Կինոփառատոները ֆիլմերի միջո
ցով իրականությունից կտրվելու վայր
են, որտեղ, սակայն, կարող եք նաև հե
տաքրքիր մանրամասներ իմանալ, թե
ինչպես են ֆիլմերը ստեղծվում: Այս
տարի GAIFF Pro հարթակը լի է քննար
կումն երով, վարպետաց դասերով և աշ
խատարաններով: Ամբողջական ծրագ
րին կարող եք ծանոթանալ փառատո
նի կայքում:

Կհանդիպենք
ՀԲԸՄ-ում
Կարդացեք վարպետների մասին
օրաթերթում, այնուհետ մասնակցեք
նրանց վարպետաց դասերին ՀԲԸՄում (Մելիք-Ավագյան փ. 2/2): 4.10-ին` ժ.
15:00-ին, GAIFF Pro-ն կհյուրընկալի Փոլ
Շրեյդերին: Մնացած հյուրերն են Նա
դավ Լապիդը (5.10), Կոռնել Մունդրու
ցոն (6.10), Ռո
ման Բա
լա
յա
նը (7.10) և
Աննա Էբորնը (8.10):

Աշնանային
նորաձևություն
Քա
նի որ այս տա
րի «Ոս
կե ծի
րան»-ն աշնանն է տեղի ունենում,
ժամանակն է պահարանից հանելու
ձեր լավագույն բաճկոններն ու սվի
տերները: Առավել նորաձևները, ով
քեր ուզում են նաև արտահայտել
իրենց սերն առ կինո, կարող են ծա
նոթանալ փառատոնի պաշտոնական
ապրանքներին, որոնք վաճառվում են
Artbridge-ում, 5concept-ում և Mirzoyan
Library-ում:

«Մենք զգացմունքների սեփական մոլորակն ունենք...»
Իր առա
ջին` «Երանությամբ` ձեր» (2002)
ֆիլմից ի վեր` թայլանդացի ռեժիսոր Ապի
չատպոն Վիրասետակուլը եղել է համաշ
խարհային կինոյի հենասյուներից մեկը: Հե
տևելով նրա կինոոճին` վաղ գործերից մին
չև «Ոսկե արմավենու ճյուղ» ստացած «Հո
րեղբայր Բունմի ն, որ հիշում է իր նախկին
կյանքերը» (2010) և դրան հաջորդած «Շքե
ղության գերեզման» (2015) ֆիլմերը, թվում
է, թե նրա աշխատանքները դառնում են էլ
ավելի մտասևեռուն ու սառցե: Դանդաղ կի
նոյի վարպետն այնքան հմուտ է իր արվես
տում, որ նրա ֆիլմերն ավելի շուտ երազա
յին ու զգայական փորձառություններ են հի
շեցնում, քան ավանդական կինո:
«Դա կոչվում է ծերանալ...»,- կլոր սեղա
նի ընթացքում տված հարցազրույցի ժամա
նակ հասունություն ապրող իր կինոոճի մա
սին բարեսրտորեն կատակում է ռեժիսորը
2021-ի Կան
նի ՄԿՓ-ում, որ
տեղ հենց նոր
կայացել է նրա նոր` «Հիշողություն» ֆիլմի
համաշխարհային պրեմիերան: Այս ֆիլմն
ինչ-որ տեղ բեկումն ային է թայլանդացի ռե
ժիսորի համար: Սգացող և շրջապատի ու
ինքն իր հետ կրկին կապ հաստատել ջա
նող կնոջ մասին իր առաջին միջազգային
խաղարկային ֆիլմի համար ռեժիսորը տե
ղափոխվեց Կոլումբիա: «Սա քայլ է դեպի
այն, ինչն ինձ դեռևս անհայտ է»,- ասում է
ռեժիսորն իր անցումային փորձառության
մասին: «Մի բան, որն ինձ համար շատ կա

րևոր է, այն է` կորցնել ինքդ քեզ և ինքնու
թյունդ, վերստին սովորել տեսնել ու լսել»:
Իր նախորդ գործերից ֆիզիկապես հե
ռանալով` Վիրասետակուլը նաև ինքն իրե
նում է խորություն գտել: Զուգադիպությամբ`
Կոլումբիայի համարյա թե առասպելական
ջունգլին վերակենդանացնում է այն գրավ
չությունը, որը պարզ տեսանելի է նրա ավե
լի վաղ շրջանի` թայլանդական արևադար

ձային անտառներում նկարահանված գրե
թե բանահյուսական ֆիլմերում: «Տեղանքն
ինձ վերադարձրեց իմ մանկություն ու այն
հիացմունքին, որն ունեի ջունգլիների ու
դրանց մասին իմ կարդացած բոլոր գրքերի
հանդեպ: Ինձանում դրոշմվել է ջունգլինե
րում տեղի ունեցողի մթությունն ու առեղծ
վածը: Այնպես որ` այդ իմաստով, այս ֆիլ
մը գուցե նույնատիպ մի աշխարհ է կիսում

նախկին ֆիլմերի հետ: Թերևս, իմ բոլոր
ֆիլ
մերն այն մա
սին են, որ մենք զգաց
մունքների սեփական մոլորակն ունենք»:
«Հիշողություն»-ը մի ֆիլմ է, որը քննում է
մեր բնակավայր հանդիսացող մոլորակում
ամենախորն անթեղված պատմություննե
րը: Թիլդա Սուինթոնի մարմն ավորած կեր
պարն էա
կան դեր է խա
ղում այդ թա
քուն
պատումն երը բացահայտելու մեջ, սակայն
միայն Վիրասետակուլի պրպտուն զգայ
նության շնորհիվ է, որ նման պատմություն
ները կենդանանում են: Ռեժիսորն անհա
վատալի համբերությամբ, գնահատան
քով և հուզմունքով է զննում բնությունն ու
ֆիլմ ներմուծում նրա անդադար փոփոխ
վող ձայները, պատկերներն ու հյուսվածքը:
Այս ամենը Վիրասետակուլի` ինքնին կյան
քի վերաբերյալ ունեցած հիմն արար փիլի
սոփայության արտացոլումն է. «Բնությունն
ասես հաղորդակցվում է մեզ հետ,- ասում
է նա,- ասես բոլոր մարդկանց հետ խոսում
է: Ուստի որոշեցինք, որ ֆիլմն ունկնդրելու
և աշխարհի թրթռոցներին ներդաշնակվելու
մասին պիտի լինի»: ՀԷ
Հիշողություն (Ապիչատպոն Վիրասետա
կուլ, Կոլումբիա/ Թայլանդ/ Ֆրանսիա/
Գերմանիա/ Մեքսիկա/ Քաթար/ Մեծ
Բրիտանիա/ Չինաստան, 2021), Երևա
նյան պրեմիերա, 6.10` 22:00, 9.10` 19:00
Մոսկվա կ/թ Կապույտ դահլիճ
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Միջազգային
բազմազանություն
Թեև «Ոսկե ծիրան»-ի ժամանակ առավել շատ հանդիսատես ավանդաբար
հավաքում է «Երևանյան պրեմիերաներ» ծրագիրը, իրապես մեղք կլինի
չծանոթանալ նաև այս տարվա Լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթին, որի
մեջ ներառված է 10 կինոնկար` 13 երկրից: Առաջնորդվելով 2019թ.-ին ներկայացված
նոր կառուցվածքով` ծրագիրը չի տարանջատում խաղարկայինն ու ոչ
խաղարկայինը` հնարավորություն տալով հանդիսատեսին նշմարել, թե ինչեր են
կատարվում փոքրաբյուջե և անկախ կինոյի հարափոփոխ աշխարհում:
Բոլոր ֆիլմերը ցուցադրվում են «Մոսկվա» կ/թ-ի Կապույտ դահլիճում:
Հոսանքն ի վար` դեպի Կինշասա (Դյո
դո Համադի, Կոնգո/ Ֆրանսիա/ Բելգիա,
2020), 4.10` 10:00, 20:00
Կլանող վավերագրություն, որտեղ Կոնգո
յի Դեմոկրատական Հանրապետությունում
Վեցօրյա պատերազմի տուժածները, հոգ
նելով փոխհատուցում ստանալու ապար
դյուն փորձերից, որոշում են բարձրաձայնել
իրենց պա
հանջ
նե
րը` Կոն
գո գետն ի վար
երկար ճանապարհորդություն ձեռնարկե
լով դեպի Կինշասա:
Քա
րեր (Վի
նոթ
րաջ Պ. Ս., Հնդկաս
տան, 2021), 4.10` 12:30, 18:00
Ռոտերդամի միջազգային կինիփա
ռատոնի գլխավոր` «Վագր» մրցանակի
դափնեկիր «Քարեր» ֆիլմը, որը նկարա
հանվել է Հնդկաստանի հարավում` Թա
միլ Նադու շրջանի անապատային լանդ
շաֆտում, հետևում է ալկոհոլիկ, բռնա
րար ամուս
նուն, որը երի
տա
սարդ որ
դու հետ ուղևորվում է փախուստի դիմած
բազմաչարչար կնոջը գտնելու և վերա
դարձնելու:
Վերջին լոգանքը (Դավիդ Բոնվիլ,

Պորտուգալիա/ Ֆրանսիա, 2020), 5.10`
10:00, 18:00
Պորտուգալական Սանտա Մարիա դե
Ֆեյրա միջազգային կինոփառատոնի «Լա
վագույն լիամետրաժ ֆիլմ» մրցանակին
արժանացած «Վերջին լոգանքը» ֆիլմը
պատմում է 40-ամյա միանձնուհի Ժոզեֆի
նայի մասին, որը հոր հուղարկավորությա
նը մասնակցելու համար մանկության գյուղ
վերադառնալուց հետո սկսում է խնամել իր
15-ամյա զարմիկին, որին լքել է մայրը:
Քառասունքից հետո (Անդրեյ Գրուժ
նից
կի, Ռու
մի 
նիա, 2021), 5.10` 12:30,
20:00
Անդրեյ Գրուժնիցկիի 4-րդ լիամետրաժ
ֆիլմը նրբանկատորեն ներկայացնում է եր
կու ծեր տղամարդու ընկերությունը, որը նշա
նա
վոր
վում է մի կնոջ հետ նրանց ու
նե
ցած
կապով և ծավալվում է կրոնական ծիսակա
տարությունների ու հնամենի սնահավատու
թյունների բռունցքում մնացած գյուղակում:
Մոտոյավորները (Ինես Մարիա Բառի
ոնուևո/ Մարիա Գաբրիելա Վիդալ, Ար
գենտինա, 2021), 6.10` 10:00, 18:00

Հայ կինոյի դևը
Ավելի ծայրահեղական, կարելի է ասել` գրեթե շփացած հեղինակների
հանդիպման վայր «Ծուռ ծիրան» ծրագիրն այս տարի «Երևանյան պրեմիերաներ»-ի
հետ կիսում է երկու ֆիլմ` «Բենեդետտա»-ն և «Տիտան»-ը: Երրորդը` Լի Հեյվն
Ջոնսի «Խնջույք» սարսափ ֆիլմն է: Իսկ Սթիվեն Սայադյանի «Դոկտոր Կալիգարի»-ն
թերևս ծրագրի ողջ գոյության ամենաեզակի գտածոն է: Կինոպատմաբան
և կինովերականգնող Դենիել Բըրդը նյութի շուրջ իր խոհերն է կիսում:
Երբ 1989-ին Սթիվեն Սայադյանի «Դոկտոր
Կալիգարի» ֆիլմը բացեց Տորոնտոյի ՄԿՓ-ի
«Կեսգիշերային խենթություն» առաջին ծրա
գիրը, թե՛ քննադատները, թե՛ հանդիսատե
սը խանդավառությամբ արձագանքեցին:
Մինչդեռ 30 տարի անց ֆիլմը կորստի լուրջ
վտանգի տակ էր: Համարվում էր, որ տեսա
ժապավենից բացի` ֆիլմի ուրիշ օրինակ
ներ չեն պահպանվել, սակայն հետո վիդեո
կրկնօրինակման կենտրոնի աշխատակիցը
նկուղում ինչ-որ բան հայտնաբերեց...
2014-ին «Ֆիքսաֆիլմ» ընկերության հիմ
նադիր Վոյտեկ Յանիոն վճռեց ընկերու
թյան միջոցներն ամեն տարի հատկացնել
սերունդների համար որոշակի թվով ֆիլմեր
վերականգնելուն` ինձ առաջարկելով իրա

կանացնել ֆիլմերի ընտրությունը: Տարիներ
անց սա վերածվեց «Համո Բեկնազարով»
նախագծին, որով մենք վերականգնում ենք
հայ կինոյի` Սերգեյ Փարաջանովի, Մարիա
Սահակյանի և այլոց ժառանգությունը:
Թեև Սա
յա
դյանն ապ
րում է ԱՄՆ-ում,
մենք համարում ենք, որ «Դոկտոր Կալիգա
րի» թեթև պոռնոմղձավանջը «Համո Բեկնա
զարով» նախագծի մաս է: Ժամանակն է, որ
վերանայենք, թե ինչ է հայկական ֆիլմը, և
դրա լավագույն մեկնարկակետը սփյուռ
քում է: Եթե Փարաջանովը հայկական կի
նոյի հրեշտակն է, ապա Սայադյանը կա
րող է լինել դևը: Իմ գնահատմամբ, նա ան
շուշտ մեր դարի մեծագույն ոճաբաններից
է, և իհարկե, ամենաազդեցիկներից մեկը:

2021-ի Մալագայի կինոփառատոնում Լա
վագույն իբերոամերիկյան ֆիլմ ճանաչված
«Մոտոյավորներ»-ը պատմում է ոստիկան
ներով շրջապատված աղքատ թաղամասում
ապրող Ջուլիանայի և Լաուտարոյի մասին,
որոնց սիրավեպը խոչընդոտների է հանդի
պում անցանկալի հղիության պատճառով:
Իմադի մանկությունը (Զահավի Սան
ջավի, Իրաք/ Շվեդիա/ Լատվիա, 2021),
6.10` 12:30, 20:00
Վավերագրություն ԻԼԻՊ-յան ահաբեկիչ
ների պատճառով Իրաքյան Քրդստանում
միմյանցից բաժանված եզ
դի
ակ
ան մի ըն
տանիքի և մասնավորապես 4-ամյա Իմադի
մասին, որը երկուսուկես տարի դաժան գե
րության մեջ անցկացնելուց հետո պետք է
վերստին սովորի, թե ինչ բան է մարդ լինելը:
Մարդկային գործոններ (Ռոնի Թրո
քեր, Գերմանիա/ Իտալիա/ Դանիա,
2021), 7.10` 10:00, 18:00
Գերմանացի ռեժիսոր Ռոնի Թրոքերի
լարված երկրորդ լիամետրաժ ֆիլմում, որի
պրեմիերան կայացել է 2021-ին` Սանդեն
սի կինոփառատոնում, չորս հոգուց բաղ

Շատ հնարավոր է, որ դուք չեք տեսել Սա
յադյանի ֆիլմերից և ոչ մեկը, բայց նրանից
ազդված մի բան հաստատ տեսած կլինեք:
Սայադյանի առաջին` «Գիշերվա երազներ»
ֆիլմը որակվեց չափահասների կինոյի «Ռե
տին-գլուխ», ինչը լավ մոտեցում է Սայադյա
նի աշխարհը նկարագրելու համար` Դեվիդ
Լինչի նման է, բայց էլ ավելի տարօրինակ:
Ի դեպ, օպերատոր Լադի ֆոն Յանսկին
նաև չեխոսլովակյան բոլոր ժամանակների
լավագույն ֆիլմերից մեկի` «Գիշերվա ադա
մանդ
ներ»-ի (ռեժ.` Յան Նե
մեց) գլխա
վոր
դերակատարն է: Երկխոսությունները գրվել
են «Մշտական կեսգիշեր»-ի` կախյալու
թյան մասին հուշերի հեղինակ Ջերրի Սթա
լի հետ համատեղ: Երաժշտության հեղինա
կը Միտչել Ֆրումն է, որը աշխատել է բոլորի
հետ` The Bangles-ից մինչև Pearl Jam: Ավելին
ասելու կարիք կա՞` գրեթե կորուսյալ այս դա
սական կինոնկարը դարերի կեսգիշերային
ֆիլմ վերահռչակելու համար... ԴԲ
«Դոկտոր Կալիգարի» (Սթիվեն Սայա
դյան, ԱՄՆ, 1989), Ծուռ ծիրան, 7.10` 22:15,
9.10` 22:30, Մոսկվա կ/թ Կարմիր դահլիճ

«Ես մարդկանցից կուշտ եմ»
Ռուս ռեժիսոր Վիկտոր Կոսակովսկին դե
ռևս չորս տարեկանից առանց մսի սննդա
կարգ է ունեցել, իսկ ֆերմայի խոզի մասին
գրավիչ ու գեղարվեստորեն նկարահանված
«Գունդա» վավերագրությունը ռեժիսորին
դարձրեց բացառապես բուսակեր: Սակայն
նա ընդգծում է, որ չի ցանկացել բուսակերա
կան պրոպագանդա ստեղծել. «Ես այն ռեժի
սորներից չեմ, որոնք ուզում են մարդկանց
դաս տալ: Նախընտրում եմ, երբ իմ ֆիլմերն
ի՛նձ են սովորեցնում ու փոխում»:
Թեև նրա ֆիլմը դիդակտիկ լինելուց հեռու
է, Կոսակովսկին չի խորշում լավ գործի հա
մար ավետարանչությունից: «Մեկ միլիարդ
մարդ մաքուր ջրից զուրկ է: Միաժամանակ,
մենք մո
լո
րա
կի վրա մեկ մի
լի
արդ կով ու
նենք, և ամեն կով մարդու համեմատ` տասը,
իսկ որոշ կլիմայական պայմաններում նույ
նիսկ երեսուն անգամ ավելի շատ ջրի կա
րիք ունի: Նրանց սնունդն աճեցնելու համար
մենք հատում ենք անտառները` մեր հողն է՛լ
ավելի չորացնելով: Այս ի՞նչ ենք անում...»:
Թեև հարցազրույցի ընթացքում Կոսա
կովս
կին մարդ
կանց կող
մից մսի սպառ
ման ցնցող վիճակագրական տվյալներ ու

նի ձեռքի տակ, սակայն դրանք հիշատակ
ված չեն «Գուն
դա»-ում, որը պար
զո
րեն,
բայցև բազմանշանակորեն` միայն մեկ խո
զի դիմանկար է: Ֆիլմի համանուն «կինո
աստղին» Կոսակովսկին գտել է նորվեգա
կան մի ֆերմայում: «Վեց ամիս էինք նախա
տեսել քասթինգի համար, սակայն Գունդա
յին գտանք հենց առա
ջին իսկ ֆեր
մա
յում:
Նա ինքն ինձ մոտեցավ: Աչքերով այնքան
շատ բան էր կարողանում հաղորդել»:
Կոսակովսկին ու իր թիմը երկու ամիս շա
րունակ նկարահանեցին Գունդային` ֆերմա
յի բազմաթիվ այլ «անհատականություննե
րի»` Գունդայի խոզուկների, միոտանի հավի
ու կովերի նախիրի հետ միասին: «Նրանք բո
լորը «դեմքեր» են»,- պնդում է ռեժիսորը։
Կոսակովսկին սկսել է մարդկանց մա
սին ֆիլմեր նկարահանելով, բայց նրա վեր
ջին մի քանի աշխատանքները մարդկությու
նից ավելի ու ավելի են հեռացել: «Ես կուշտ
եմ մեզնից»,- ժպտում է նա: «Մենք ենք ստեղ
ծում այս ողջ այլանդակությունը: Երբ կենդա
նիներն են մեռնում, ոչինչ չի մնում: Երբ մար
դիկ են մեռնում, պլաստիկի հսկայական աղ
բակույտ է մնում: Եվ մենք ուղղակի շարունա

կում ենք գետնից նավթ հանել` չիմանալով
ան
գամ, թե ին
չու է դա այն
տեղ: Ո՞վ գի
տե,
գուցե նավթն ընդերքում է մոլորակի սառեց
մա՞ն համար... Մենք ոչինչ չգիտենք, բայց ուղ
ղակի վերցնում ենք. սա՛ է մարդկությունը...»:
Չնայած այս ամենին, Կոսակովսկին դե
ռևս լավատեսության նշույլ է պահպանում:
«Մենք փոխվելու ենք, որովհետև որևէ այլ
ընտրություն չունենք»,- փաստն արձանագ
րելու պես ասում է նա: «Կարեկցանքի հե
ղափոխության ժամանակն է: Ես անգամ
Իլոն Մաս
կին ասա
ցի. «Երբ Մարս գնաս,
բացի կարեկցանքից հետդ ոչինչ չվերցնե՛ս,
այլապես մենք Մարսն էլ կկործանենք, ինչ
պես Երկիրն ենք կործանել»: ՅԲՀ
Գունդա (Վիկտոր Կոսակովսկի, Նորվե
գիա/ ԱՄՆ/ Մեծ Բրիտանիա, 2021), 9.10`
18:00, Մոսկվա կ/թ Կարմիր դահլիճ

կացած ընտանիքը մտորումն երի տեղիք է
ստանում, երբ առեղծվածային ներխուժու
մից հետո իրենց ծովափնյա հովվերգական
տանն ամեն ինչ խառնվում է իրար:
Բոտոքս (Քավե Մազահերի, Իրան
2021), 7.10` 12:30, 20:00
Եր
կու քույ
րեր բո
լո
րին ստում են իրենց
եղբոր անհետացման մասին` պնդելով,
թե վերջինս փախուստի է դիմել Գերմա
նիա: Սակայն շուտով «սուտ»-ն «իրականու
թյուն»-ից առաջ է ընկնում քույրերից մեկի
երևակայության մեջ, քանզի վերջինս ուզում
է հավատալ, որ եղբայրը կվերադառնա:
Ծովի ընդերքը (Ագուստի Վիլյառոն
գա, Իսպանիա, 2021), 8.10` 10:00, 17:30
Այս չափազանց ոճային լիամետրաժ ֆիլ
մում, որը 2021թ.-ին Մալագայի կինոփա
ռատոնում արժանացել է «Լավագույն իս
պանական ֆիլմ» և «Լավագույն ռեժիսոր»
պարգևներին, 147 նավաստի փորձում է ողջ
մնալ Ատլանտյան օվկիանոսում մոլորված
լաստի վրա: Սյուժեի հիմքում 1816-ին տեղի
ունեցած իրական նավաբեկությունն է, որն
անմահացրել է Թեոդոր Ժերիկոն իր հայտ
նի «Մեդուզայի լաստը» կտավում:
Նոր հին ներ
կա
յա
ցում (Ցյու Ծյուն
ծյուն, Հոն
կոնգ/ Ֆրանսիա, 2021), 8.10`
12:00, 19:00
Ռեժիսոր Ցյու Ծյունծյունի առաջին խա
ղարկային ֆիլմը, որը 2021-ին արժանա
ցել է Լոկառնոյի կինոփառատոնի Հատուկ
մրցանակին, պատմում է, թե ինչպես է մի
երեկո` 1980-ականներին, 20-րդ դարի սըչո
ւանյան օպերայի առաջատար կատակեր
գու Ցյու Ֆուն լքում այս աշխարհն ու դժկա
մորեն ուղևորվում Ուրվական քաղաք անդ
րաշխարհային երկու պաշտոնյաների ու
ղեկցությամբ:

Ծիլ տվող
կորիզներ

«Կաֆկայի երազը»

Կարճամետրաժ կինոն հաճախ ընդամե
նը առաջին քայլ է համարվում, որը պետք
է մոտեցնի ռեժիսորին անդրանիկ լիամետ
րաժ ֆիլմի ստեղծմանը: Սակայն կարճա
մետրաժ ձևաչափն ինքնին կինոարվես
տի ուրույն տեսակ է: «Ոսկե ծիրան»-ի կար
ճամետրաժ ֆիլմերի մրցութային ծրագիրը,
որի անունն է «Կորիզ», այս երկուսն էլ մատ
նացույց է անում` թե՛, որ ընտրված ֆիլմե
րը բարձր որակի են, և թե՛, որ այս ռեժիսոր
ներն ամեն մի նոր նախագծով կաճեն:
Ճիշտ Տարածաշրջանային համայնա
պատկերի պես` «Կորիզ»-ը ևս Հայաստա
նի ներ
սում ու Հա
յաս
տա
նի շուրջ եղած
հետաքրքրագույն դեմքերի ցուցաշար է, և
հետևաբար հիանալի հնարավորություն է
բացահայտելու տեղական նոր տաղանդ
ներին ու ճանաչելու ապագա միջազգա
յին վարպետներին: Ինքը` Հայաստանը,
մեծ ներկայացվածություն ունի մրցույթում`
5 ֆիլմ երկրի ներսից ու ևս 4-ը` սփյուռքից:
Կարճամետրաժներ կան պատերազմի
ու անարդարության, գաղթականների ու
սփյուռքի, կապվածության ու ինքնության
մասին: Խորաթափանց մտորումն եր կան
մեր կյանքում սոցիալական մեդիայի դերա
կատարության մասին, ինչպես նաև զգու
շացնող պատմություններ, թե ինչի կարող է
հանգեցնել մեր տեխնոլոգիական կախվա
ծությունը: Ձևերի, ոճերի ու ժանրերի բազ
մազանություն է տիրում` անիմացիայից վա
վերագրություն, սյուրռեալիզմից նատուրա
լիզմ: Ժյուրիի անդամ է գրաֆիկական դի
զայներ Վահրամ Մուրատյանը, ով նաև
հեղինակել է այս տարվա «Ոսկե ծիրան»-ի
4 պաստառները: Նրան ու նրա գործընկեր
ներին է վստահված յուրատիպ այս ֆիլմե
րից մեկին պարգև շնորհելու ծանր առաքե
լությունը: ՀԷ
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Հերոս (Ասղար Ֆարհադի, Ֆրանսիա/
Իրան, 2021), Երևանյան պրեմիերա, 5.10`
21:30, 10.10` 17:30, Մոսկվա կ/թ Կարմիր
դահլիճ

Օգնեցեք (Քարեն Սինոր, ԱՄՆ, 2021),
7.10` 22:00, 9.10` 21:30, Մոսկվա կ/թ
Կապույտ դահլիճ

Միանգամայն պարզ իրավիճակը բարո
յական երկիմաստությունների մի ամբողջ
կծիկի է վերածվում Ասղար Ֆարհադիի «Հե
րոս» ֆիլմում: Պարտքը չմարելու համար
ազատազրկված Ռահիմը բանտից երկօրյա
արձակուրդի ժամանակ կանացի պայու
սակ է գտնում, մեջը` ոսկի, և թեպետ թան
կարժեք մետաղը վաճառելու ու պարտքից
ազատվելու գայթակղությունը մեծ է` նա, այ
նուամե նայնիվ, որոշում է, որ Աստված իրեն
փորձության է ենթարկում ու վերադարձնում
է պայուսակը տիրոջը: Ռահիմը պատրաստ
է շարունակել ի կատար ածել դատավճի
ռը, սակայն նրա բարի արարքի մասին մեծ
աղմուկ է բարձրանում ԶԼՄ-ներում, որոնք
Ռահիմի ն հերոս են կարգում: Միակը, ով
կասկածի տակ է դնում Ռահիմի մտադրու
թյունները, Բահրամն է` նրա պարտատերը,
ով Ռահիմի միամիտ աչքերի ու անսասան
ժպիտի հետևում միայն խորամանկություն
ու խարդախություն է տեսնում: Շուտով հա
մացանցը նույնպես ողողվում է բազմապի
սի տեսություններով` արդյոք Ռահիմն իս

կապե՞ս ոսկի էր գտել, թե՞ այս ողջ պատմու
թյունը հորինվածք էր:
Հռչակավոր իրանցի հեղինակ Ֆարհա
դիի սցենարները, կերպափոխվելով ֆիլմե
րի, կարող են երկակի արդյունք գրանցել, և
2018 թվականի «Բոլորը գիտեն» կինոնկարը
վառ օրինակն էր նրա, թե ինչ է լինում, երբ
ռեժիսորին այդքան էլ չի հաջողվում տե
սալսողական լեզվով բացահայտել սեփա
կան փայլուն գրվածքի թաքնված շերտերը`
ակա
մա թույլ տա
լով, որ իս
կա
կան մարդ
կային դրաման էկրանին վերածվի կոպիտ
սենտիմե նտալիզմի: «Հերոս»-ը, որոշ իմաս
տով, Ֆարհադիի վերադարձն է, և գուցե դա
էր պատճառներից մեկը, որ 2021 թվակա
նի Կաննի կինոփառատոնի ժյուրին որոշեց
իրանցուն շնորհել փառատոնի` նշանակու
թյամբ երկրորդ պարգևը` Գրան պրին:
Ֆարհադիի նախորդ գործերում` օրինակ
«Էլլիի մասին» կամ փառահեղ «Նադերի ու

Սիմինի ամուսնալուծությունը» կինոնկարնե
րում, ներկայացվում էր մի աշխարհ, որտեղ
ճիշտն ասելը գոյութենաբանական սպառ
նալիք էր: Թեպետ սա իրավացի է նաև «Հե
րոս»-ի դեպքում, բայց Ռահիմը` մանկական
անմեղությամբ ու պարզությամբ փայլող իր
դեմքով, երբեմն ընկալվում է որպես Աստծու
խենթ, ով ասես համարձակվում է ճշմարտու
թյունն ասել` դրանով իսկ քողազերծելով ան
գիտակցական չարիքը, որը կա նրանց մեջ,
ովքեր փորձում են օգուտ քաղել նրա արար
քից կամ խեղաթյուրել այն: Սակայն անգամ
Աստծու խենթը մեղքի իր բաժինն ունի, քան
զի Ֆարհադին անընդհատ նորանոր տար
րեր է ներկայացնում, որոնք կարող են դիտո
ղին ստիպել հարցականի տակ դնել, թե որն
է ճիշտն ու սխալը: Այս ամենի արդյունքը խո
րաթափանց թախիծի մթնոլորտն է, որտեղ
պարադոքսալ կերպով բոլորն անմեղ են,
բայցև միևնույն ժամանակ` մեղսակից: ԱՎ

ՄԻԱԽԱՌՆԵԼՈՎ ՏՌՓԱՆՔՆ ՈՒ ՍՐԲՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բենեդետտա (Պաուլ Վերհուվեն,
Ֆրանսիա/ Նիդերլանդներ, 2021),
Երևանյան պրեմիերա, 4.10` 22:00,
Մոսկվա կ/թ Կապույտ դահլիճ
Այս բազ
մա
շերտ ու էրո
տիզ
մով լի թրի
լերը երկու միասեռական միանձնուհիների
ցանկասիրության մասին է. դեպքերը, որոնք
զարգանում են մաքիավելիական քաղաքա
կան դավադրություններով լեցուն 17-րդ դա
րի Իտալիայում, միանգամայն հնարավոր
կլիներ ընկալել որպես Փոլ Վերհուվենի հա
մարձակ երևակայության պտուղ: Մինչդեռ,
ծագումով հոլանդացի, վուլգար թեմաներ ու
սումն ասիրող ռեժիսորը պնդում է, որ «Բենե
դետտա»-ի սցենարի (համահեղինակ` Դեվիդ
Բիրք) հիմքում իրական դեպքեր են` երկու սի
րահար միանձնուհիներ Բենեդետտայի ու
Բարտոլոմեայի պատմությունը: Այն հայտնա
բերել է պատմաբան Ջուդիթ Ս. Բրաունը, ով
վերհանել է ապօրինի սեռական կապի դա
տավարության նյութերը:

«Բենեդետտա»-ն իսկը վերհուվենյան
ստեղծագործություն է: Վերջապես նա մի
ախառնում է քրիստոնեական հոգեբանու
թյան ներքին մեխանիզմն երը, որոնք նրա
ողջ կյանքի ստեղծագործական ուսումն ա
սի
րու
թյան առար
կան են եղել, իր մեկ այլ
սիրելի թեմայի` անզուսպ սեռականության
քայքայիչ արտահայտումն երի հետ: Ինչպես
«Նա», «Հիմն ական բնազդ», «Շոուի աղջիկ
ները» ֆիլմերում` Բենեդետտայի` սեռա
կան անհատականության արտահայտու
մը բախվում է հասարակական բարքերին` ի
ցույց դնելով, թե ինչպես հայրիշխանական
ուժային կենտրոնները` մասնավորապես
հոգևորականությունը, փորձում է սահմա
նափակել կանանց ֆիզիկական ու հոգևոր
ինքնուրույնությունը: Եվ այնուհանդերձ, քա
նի որ հեղինակը Վերհուվենն է, լիբիդոյի և
տռփանքի նույնիսկ ամենափոքր արտա
հայտումն երն ընդունակ են շարքից հանելու
կամ կլանելու այդ նույն ուժային կենտրոն
ներին: Ամենից անմոռանալի օրինակը Բե

նեդետտային պատկանող Կույս Մարիամի
արձանիկն է, որը նա անամոթաբար գոր
ծածում է որպես ինքնաբավարարման գոր
ծիք: Սա մի շլացուցիչ վերհուվենյան պատ
կեր է. կրոնական հավատքն ու սեռական
կիրքը համատեղված են մեկ պաշտամուն
քային առարկայի մեջ:
«Բենեդետտա»-ի ողջ ընթացքում պահ
պանվում է հավատքի ու զգացմունքի, սեք
սի և կրոնի այս լարված պարը: Վերցնենք,
օրինակ, Բենեդետտայի գնոստիկ տեսիլք
ները, որոնք նույն հաջողությամբ կարելի
է մեկնաբանել որպես տռփալից երազներ:
Այստեղ տողատակով անցնում է այն միտ
քը, որ Բենեդետտան խորամանկ ստախոս
է, որն օգտագործում է Աստծուն մոտ լինե
լու իր դիրքը խստաբարո համայնքում սե
փական իշխանությունն ու ազատությունը
մեծացնելու համար: Վերհուվենը հազիվ թե
կարող էր երազել մեկ այլ ֆիլմի մասին, որն
առավել հաջող կարող է միախառնել սրբու
թյունն ու տռփանքը: ՀԷ

յական կարծրատիպային երազանքների
մարմն ացումն է դարձել` սպորտային մեքե
նաների շքերթներին ելույթ ունեցող էրոտիկ
պարուհի է: Կարելի է ասել, որ Ալեքսիայի
մարմի նը նույնքան առարկայացված է, որ
քան մետաղյա մեքենաները, և Դյուկորնոն
հենց դրա վրա է ուզում սևեռել ձեր ուշադ
րությունը: Տպավորիչ երկար կադրով ռեժի
սորը խափանում է դիտողի ակնկալիքները`
ազատագրելով Ալեքսիային հանդիսատեսի
պագշոտ հայացքներից: Սա այն բազմաթիվ
պահերից մեկն է, երբ «Տիտան»-ը ցնցում ու
անհանգստացնում է` ստիպելով մեզ առե
րեսվել այն պատկերներին, որոնց մենք,
ըստ մեզ, նայում ենք: Վերջ ի վերջո սա սե
րիական մարդասպանի մասին պատմող,
ժանրային կաղապարները խախտող թրի

լեր է, որը համադրում է բոդի հորոր (մարմ
նային սարսափ) ժանրին բնորոշ ողջ խելա
հեղությունը հասունացման մասին պատ
մող ֆիլմերին բնորոշ անմեղության հետ:
Այս բոլոր իրարամերժ տարրերն առաջին
հայացքից շփոթեցնող են թվում, սակայն
Դյուկուրնոյի հմուտ ռեժիսուրայի շնոր
հիվ` դառնում են ներդաշնակորեն փոխկա
պակցված ամբողջություն: Ամեն նոր կինոն
կարով ռեժիսորը ավելի մեծ շեշտադրում է
անում հիմն ական թեզի վրա, այն է` չի կա
րելի կաղապարել անհատին կամ նրա փո
խարեն սահմանել իր ինքնությունը: Սակայն
չնայած իր ողջ ցասմանը` «Տիտան»-ը նուրբ
ու նրբազգաց ֆիլմ է, որն ուզում է բոլորին
քավության, սիրո և ներման հնարավորու
թյուն տալ: ՀԷ

ԲԱԲԱԽՈՂ
ՔՐՈՄԵ ՍԻՐՏ
Տիտան (Ժյուլիա Դյուկուրնո, Ֆրանսիա/
Բելգիա, 2021), 6.10` 22:00, 10.10` 22:00,
Մոսկվա կ/թ Կարմիր դահլիճ
Կաննի կինոփառատոնի «Ոսկե արմավե
նու» այս տարվա ցնցող մրցանակակիրը, ան
կասկած, արժանի էր այդ պարգևին: Ֆրան
սիացի ռեժիսոր Ժյուլիա Դյուկուրնոն կինե
մատոգրաֆիկ այս զվարճազբոսանքի մեջ
հաջողեցրել է հաղթականորեն համատեղել
առաջադեմ ֆեմինիզմի հրատապությունը,
սարսափը և մեյնսթրիմային բլոքբասթերների
պատճառած հաճույքը: Ըստ էության` սա կա
րելի է սուպերհերոսական ֆիլմ որակել: Վառ
օրինակ է «Տիտան»-ի ներածական դրվագը,
որը ներկայացնում է մեր հերոսուհու` Ալեքսի
այի (Ագաթա Ռուսել) նախապատմությունը,
որտեղ նա հայրիշխանության մեջ աջ ու ձախ
կոտորելով ճանապարհ հարթող ֆեմինիս
տական Կուղխ (Wolverine) է դառնում: Պատ
մությունը սկսվում է փոքրիկ Ալեքսիայի առ
ճակատմամբ իր ոխերիմ թշնամու` սեփական
հոր հետ, ինչը հանգեցնում է գրեթե մահացու
ավտովթարի: Ի վերջո աղջկա գանգում տի
տանե թիթեղ են տեղադրում, որը պետք է ու
ղեղը ճիշտ դիրքում պահի:
Երկու տասնամյակի ժամանակագրա
կան թռիչք անե
լով դե
պի ապա
գա` տես
նում ենք 20-ամյա Ալեք
սի
ա
յին, որը տղա

Իշխանություն ձեռքբերելը միշտ արյան
գնով է լինում: Այս դասը մենք քաղել ենք
հեղափոխություններից, ապստամբություն
ներից և, ինչու ոչ, ֆեմի նիստական վրե
ժային թրիլերներից: Թեպետ MeToo-ի դա
րաշրջանն ուժգնացրել է սեռերի հավա
սարության անհրաժեշտության պահանջը,
դրանից ծնված ֆիլմերը բավականին բարդ
խնդրի առաջ են կանգ
նում` ինչ
պե՞ս ար
տահայտել իրենց քաղաքական հրատա
պությունը ոչ թե դառնացած, այլ ընդունե
լի եղանակով:
Քարեն Սինորի ուշագրավ դեբյուտային
«Օգնեցեք» ֆիլմի ստեղծած երևակայա
կան զուգահեռ աշխարհում իշխում են երի
տասարդ կանայք. նրանք կռվում են, հար
ձակվում, անգամ նավաստիներին խաբե
ու
թյամբ մա
հի գիր
կը տա
նում` կեղծ օգ
նության կանչեր տարածելով: Սա վրեժի
ուտոպիա է. կանայք կարող են լինել այն,
ինչ ուզում են, անել այն, ինչ ուզում են, քան
զի «նրանց ողջ կյանքը պատերազմ է եղել»:
Անան (Գրեյս Վան Պատ
տեն)` բռնու
թյուն
վերապրած մատուցողուհին, ով առհա
վետ թա
կարդ
ված է շնչա
հեղձ անող հայ
րիշխանական հասարակարգի մետաֆոր
ների մեջ, երկրորդ շանս է ստանում գալիք
ռազմատենչ այս աշխարհում, ուր իրեն ու
ղեկցում է սադիստական հակումն երի տեր
Մարշան (Միա Գոթ):
Ֆիլմերի նկարչական խմբում ռեկվիզիտ
պատրաստողից դառնալով առասպելական
ապագայի մասին ֆիլմի ռեժիսոր` Սինորը
եռանդով և նվիրվածությամբ է կերտում իր
ֆանտաստիկ աշխարհի բարոյական ու գե
ղագիտական կանոնները: Ռազմի դաշտում
օպերատոր Սեմ Լևին («Լեյդի Բըրդ») մոտի
կից հե
տև
ում է անընդ
հատ շարժ
ման մեջ
գտնվող կանանց: Մարմի նները ճոճվում են,
թափ հավաքում և փշրվում` սյուժեի հեքիա
թային թվացող երանգները վերափոխելով
վրեժի ծարավը հագեցնող մղձավանջա
յին տեսիլքի: Ֆիլմը միահյուսում է փոխա
բերությունները և նատուրալիզմը տենդա
յին մի երազի մեջ, որը ոչ պակաս իրական
է թվում, քան պատերազմի մասին պատմող
ցանկացած այլ ֆիլմ, անգամ երբ այն փո
խաբերությամբ կապում է կանացիության
կատարողական ասպեկտները ռազմադաշ
տում ողջ մնալու հետ:
Ի՞նչն է առանձնացնում «Օգնեցեք»-ը
«հետ-MeToo-ական» աշխարհում կանանց
իշխանության վերականգնման խնդրին վե
րաբերող այլ կինոնկարներից. այստեղ առ
կա է որոշակի ռոմանտիկ կախարդանք,
որից մենք վա
ղուց զրկվել էինք ցի
նիզ
մի
պատճառով: Անան ընտրություն ունի` մնալ
(ու շարունակել կոտորել) կամ վերադառնալ
իր նախկին կյանքին ու հարաբերություն
ներին. նա կարող է ինքնուրույն որոշել, թե
ինչպիսի կին է նախընտրում լինել: Գլխա
վոր հերոսուհուն երկմտելու հնարավորու
թյուն տալով` Սինորը խիզախագույն քայլ է
անում, որը հերթական անգամ ընդգծում է,
թե որքան կենդանի ու զգացական ֆիլմ է
«Օգնեցեք»-ը: ՍՊ
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՄԵՐ ԱՉՔԵՐԻ
ԱՌԱՋ
Բաբի Յառ. hամատեքստ (Սերգեյ
Լոզնիցա, Նիդերլանդներ/ Ուկրաինա,
2021), 8.10` 21:30, 9.10` 16:00, Մոսկվա կ/թ
Կարմիր դահլիճ
1941թ.-ի սեպտեմբերին Կիևի արվարձան
նե
րում գտնվող Բա
բի Յառ կիր
ճը նա
ցիս
տական ուժերի կողմից մասսայական գե
րեզմանի վերածվեց մոտ 33,771 հրեայի հա
մար, ով
քեր սպան
վե
ցին այդ օր
վա դրու
թյամբ Հոլոքոստի ընթացքում տեղի ունեցած
ամենամեծ ջարդի ժամանակ: Կոտորածից
մոտ ութ տասնամյակ անց ծրագրվում է Բա
բի Յառում Հոլոքոստի հուշահամալիրի կա
ռուցումը` որպես հարգանքի տուրք, հիշա
տակ և վերաիմաստավորում Հոլոքոստի ըն
թացքում կորսված բոլոր կյանքերի: Անվա
նի արվեստագետների, հետազոտողների և
մտավորականների մի ամբողջ խումբ, որի
մեջ է Նոբելյան մրցանակակիր գրող Սվետ
լանա Ալեքսիևիչը և սկանդալային ռուս կի
նոռեժիսոր Իլյա Խրժանովսկին, իր ներ
դրումն ունի այս նախագծում:
Նախագծի` միջազգային հանրությանը
հասանելի դարձած առաջին արդյունքը «Բա
բի Յառ. համատեքստ» արխիվային վավե
րագրական ֆիլմն է, որը հեղինակել և մոն
տաժել է Սերգեյ Լոզնիցան: Սա հսկայական
աշխատանք է, որն արտացոլում է ինչպես
հուշահամալիրի պատմական նշանակությու
նը, այնպես էլ Լոզնիցայի` թե՛ խաղարկային,
թե՛ ոչ խաղարկային ժան
րե
րում ամե
նագ
նահատված ռեժիսորներից մեկի հետազո
տական գործունեությունը: Այնպիսի արխի

Փոլ Շրեյդեր.

ՄԱՐԴԸ
ՍԵՆՅԱԿՈՒՄ
«Այն ասես գազանի պես դուրս ցատկեց
իմ գլխից»,- այսպես է արտահայտվում Փոլ
Շրեյդերը` խոսելով «Տաքսիստ»-ի մասին,
որի սցենարը գրել է 1972 թվականին` տասը
ճակատագրական օրերի ընթացքում: Ֆիլ
մը ռեժիսոր Մարտին Սկորսեզեին արժա
նացրեց «Ոսկե արմավենու», և մինչ օրս էլ
նրա շունչը զգացվում է սցենարիստի աշ
խատանքներում: Շրեյդերը մի առիթով ֆիլ
մի գլխավոր մետաֆորը նկարագրել է որ
պես պատմություն «մի մարդու մասին, որը
շրջում է քաղաքում, ինչպես առնետը կոյու
ղիներով, որպես մի մարդ, ով միշտ շրջա
պատված է այլ մարդկանցով, սակայն չու
նի ոչ մի ընկեր»: Սա կարող է հիմք համար
վել «մարդը սենյակում» արտահայտության
համար, որը ժամանակին նա օգտագործել
է Ռոբեր Բրեսսոնի աշխատանքները նկա
րագրելիս և որը դարձել է նրա սեփական
կինոփիլիսոփայության առանցքը:
Դաստիարակվելով
կալվինիստների
ընտանիքում` Շրեյդերն առաջին անգամ
ֆիլմ դիտել է ուշ պատանեկության շրջա
նում: Մինչև կլրանար 21 տարին` նա տե
ղափոխվեց Նյու Յորք և սկսեց գրել` աշա
կերտելով քննադատ Փոլին Քեյլին: Այս
անձնակերտող փորձառությունները թե՛
կրոնական և թե՛ կինոգիտական կտրված
քով առայ
սօր ներծծ
ված են նրա աշ
խա
տանքներում: Ճապոնացի կինոռեժիսոր
Յասուջիրո Օզուի Զեն-կրկնողություննե
րի մեծ սիրահար լինելով` Շրեյդերը միշտ

վային վավերագրություններում, ինչպիսիք
են «Շրջափակում»-ը, «Իրադարձություն»-ը և
«Կառավարական թաղում»-ը, Լոզնիցան ու
սումն ասիրել է Սովետական Միության գա
ղափարախոսության անկայուն հիմքը և
դրանից բխած բազմաթիվ ողբերգություննե
րը: Ուկրաինայում Հոլոքոստն ուսումն ասիրե
լով նույնպիսի համարձակությամբ` նա վեր է
հանում ուկրաինական հողում թաղված ամե
նախորը տրավմաներից մեկը:
Արդյունքն ապշեցնող մի աշխատանք է,
որն իր ձևաչափով ծանր է թվում, սակայն
իրականում հուզիչ կերպով ներկայաց
նում է թեմայի արդիականությունը և հրա
տապությունը: Սա ռեժիսորի` հուշարձան
ներ խոյացնելու յուրահատուկ ձևն է` պող
պատե ու բետոնե քանդակներ ստեղծելու
փոխարեն շարժապատկերները հակիրճ և
դիպուկ ձևով մոնտաժելը: Ֆիլմի կառուց
վածքը` ժամանակագրական հաջորդակա
նությամբ ցուցադրվող սարսափելի դեպքե
րի մռայլ մոնտաժը, կարող է գրավոր նկա
րագրությամբ չոր թվալ, սակայն այդքան
մոտիկից պատմությունը կրկին հետազո
տելու և կարծես դրա ականատեսը դառ
նալու ընթացքը չափազանց զգացմունքա
յին և մինչև հոգու խորքը ցնցող փորձառու
թյուն է: Վերջին տեսարանը, որում նացիստ
հանցագործները քննվում են ռազմական
դատարանում, կապում է այս յուրահա
տուկ ֆիլմը Լոզնիցայի ստեղծագործական
ուղուն, որի ընթացքում նա մշտապես հեր
ձել է վերջին ժամանակների պատմության
ճշմարտությունն ու հորինվածքը: ՀԷ

հակված է եղել լվանալուն, քամելուն ու
կրկնելուն:
Այս տարի «Ոսկե ծիրան»-ում Շրեյդերի
ստեղծագործություններին նվիրված հետ
հա
յաց
քը հա
մեստ է, բայց ընդգր
կուն և
ներկայացնում է այդ կրկնողությունները:
Չորս ֆիլմից բաղկացած ծրագիրը մեկնար
կում է «Տաք
սիս
տը» (1976) ֆիլ
մով, այ
նու
հետև անմիջապես անցնելով «Օտարների
մխիթարանք»-ին (1990, 5.10` 16:30, Մոսկվա
կ/թ Կարմիր դահլիճ)` տարօրինակ, էրո
տիկ թրիլերին, որը նրա վաղ շրջանի գլուխ
գործոցներից է: Հարոլդ Փինթերի սցենա
րով նկարահանված ֆիլմը պատմում է մի
գեղեցիկ զույգի (Նատաշա Ռիչարդսոն և
Ռուփերթ Էվերեթ)` Վենետիկում անցկաց
րած արձակուրդի մասին, որի ընթացքում
նրանք հանդիպում են մի գրավիչ, սակայն
վտանգավոր անծանոթի (Քրիստոֆեր Ուո
քեն) և ներքաշվում նրա հոգեսեռական
մտախաղերի աշխարհը:

ԾԻԾԱՂԻՑ
ՀԵՏՈ` ՄԱՀ

Արդի ֆրանսիական կինոյի կարևորա
գույն վարպետներից ամե նաառեղծվածա
յինի` Լեոս Կարաքսի նոր ֆիլմը` «Անետ»-ը,
հուլիսին բացեց Կաննի միջազգային կի
նոփառատոնը, որտեղ Ադամ Դրայվերի ու
Մարիոն Կոտիյարի մասնակցությամբ ող
բերգական այս մյուզիքլն արժանացավ
միանգամից երկու մրցանակի` ռեժիսորա
կան աշխատանքի ու երաժշտության հա
մար:
Պատմության առանցքում օպերային
երգչուհի Էնի և սթենդափ կատակերգու
Հենրի ՄքՀենրիի սիրավեպն է: Ֆիլմում
երկուսի բեմական աշխատանքային առօ
րյան, որտեղ մեկը զվարճեցնում է և զվար
ճանում, իսկ մյուսը, կատարելով ողբեր
գական դերեր, «վախճանվում», զուգակց
վում է միաժամանակ կրքոտ և նուրբ տե
սարաններով: Բեմում Հենրին երևակայում
ու փիլիսոփայում է ծիծաղի միջոցով կնո
ջը մահվան հասցնելու մասին, իսկ իրա
կանում` հարբած ու նախանձ, պատահա
բար (կամ ոչ այդքան) սպանում է նրան:
Ֆիլմի հիմքում ինքնասիրահարված ար
վեստագետի անհագ էգոյի խնդիրն է, ին

չի պատճառով հաճախ տուժում են անձ
նական հարաբերություններն ու ընտանի
քը: Կնոջ հետ մրցելու արդյունքում Հենրին
մնում է գրե
թե մեն-մե
նակ՝ մի
այն փոքր
դստեր` Անե
տի հետ, ով հե
տաքր
քիր է
իրեն նախ և առաջ որպես մեծ բեմ վերա
դառնալու միջոց:
Մյուզիքլային տարրերը, որոնք այս
տեղ կատարելապես ծաղկել են, նշմարե
լի էին դեռևս ռեժիսորի նախորդ` «Սրբա
զան շարժիչներ» ֆիլմում (2012), որը նույն
պես որոշ չափով կենսագրական էր:
«Անետ»-ում, սակայն, զգացվում է անձնա
կան վշտի և ափսոսանքի բեռը. տարիներ
առաջ Փարիզում անհասկանալի պատ
ճառներով մահացել էր Կարաքսի կինը`
դերասանուհի Եկատերինա Գոլուբևան:
«Անետ»-ը Կա
րաք
սը նվի
րել է իր ու Գո
լուբևայի աղջկան` Նաստյային, ով ռեժի
սորի հետ մի քանի վայրկյանով երևում է
ֆիլմի ներածական տեսարանում: Բայց ի
տարբերություն իրական կյանքից վերց
ված ողբերգական ու ցավոտ հենասյունի,
որի շուրջ Կարաքսը պարուրել է իր ֆիլմը,
«Անետ»-ը նաև տեղ-տեղ խիստ զվարճա
լի է, հեգնական ու փորձարարական. հա
զար արժե կունիլինգուսի ժամանակ եր
գող Դրայվերը կամ ծննդաբերության պա
հին խմբով «ո՛ւժ տուր» բղա
վող ան
հոգ
ու ժպտե
րես բժիշկ
նե
րը: Այս
տեղ էլ Կա
րաքսն ազատորեն միախառնում է ժան
րերն ու խաղում բոլոր հնարավոր երաժշ
տական ոճերի հետ՝ էստրադայինից մին
չև դասական: ԴՄ

Այնուհետ ծրագիրը կանգ է առնում մի ֆիլ
մի վրա, որը նոր սերնդին հիշեցրել է Շրեյդե
րի հանճարի մասին` «Քահանայի օրագիրը»
(2017): Վերադառնալով «մարդը սենյակում»
արքետիպին` պատմությունը ներկայացնում
է հոգևորական ձեռնադրված նախկին զին
վորական կապլանին (Իթան Հոուք), որի որ
դին զոհվել է Իրաքում, իսկ ինքը հավատքի
ճգնաժամ է ապրում` կորցնելով ինքնատի
րապետումը, երբ ծանոթանում է արմատա

կան հայացքների տեր բնապահպանի հղի
կնոջ հետ (Ամանդա Սեյֆրիդ):
Ֆիլմաշարը եզրափակվում է Շրեյդերի
նոր` «Սառնասիրտ հաշվարկ» ֆիլմով (2021,
4.10` 21:00, Մոսկ
վա կ/թ Կար
միր դահ
լիճ),
որը նույնպես պայմանական «մարդը սե
նյա
կում» շար
քից է, և ինչ
պես Դե Նի
րո
յի տաքսիստն ու Հոուքի հոգևորականը`
ամերիկյան կայսերական առճակատումն ե
րի հերթական սպիավոր վետերաններից է:
Օսկար Այզեքը մարմն ավորում է խաղամո
լի, որին հանգիստ չեն տալիս Աբու Ղրաի
բում գործած հանցագործությունների մա
սին հուշերը: Մի կազինոյից մյուսը քոչելով`
նա հանդիպում է մեկ այլ վետերանի որդու,
որը լի է վրեժի ցանկությամբ: Ինչպես Շրեյ
դերի կինոարվեստի` ճակատագրի կող
մից դատապարտված գլխավոր հերոսնե
րից շատերը՝ Այզեքը փորձում է հասնել կա
տարսիսի մեկ ուրիշին փրկելու միջոցով:
Նա լվանում է, քամում ու կրկնում: ՌՕՔ

Անետ (Լեոս Կարաքս, Ֆրանսիա/
Բելգիա/ Գերմանիա/ ԱՄՆ/ Ճապոնիա/
Մեքսիկա/ Շվեյցարիա, 2021), 5.10` 18:30,
9.10` 20:00, Մոսկվա կ/թ Կարմիր դահլիճ
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«Ինքերս մեզ
բռնություն ենք
պարտադրում»
«Ես հպարտ եմ մրցա
նա
կը ստա
նա
լու համար, բայց էլ ավելի հպարտ եմ, որ
ոչ ոք չհիվանդացավ նկարահանումն երի
ընթացքում»,- ասաց ռեժիսոր Ռադու Ժու
դեն (հեռավար) մամուլի ասուլիսի ժամա
նակ` «Ձա
խորդ հուպտ
վո
ցի կամ գժա
կան պոռնո» ֆիլմի համար 2021 թվակա
նի Բեռլինի կինոփառատոնի «Ոսկե արջ»
մրցանակին արժանանալուց հետո:
Ֆիլմը նկարահանվել է Քովիդ-19-ի
համավարակի ամենասուր շրջանում:
Թեպետ այստեղ բացահայտ կերպով
դրան անդրադարձ չի արվում, Ժուդեն
որևէ ձև չի թաքցնում, որ ֆիլմը նկարա
հանվել է լոքդաունի ժամանակ: Դիմակ
ները («դրանցով դերասանները շատ
ավելի լավ էին խաղում»,- կատակում
է Ժուդեն) ու պատվաստումն երի մա
սին քննար
կումնե
րը մեծ տեղ են գրա
վում ֆիլմում: Պատմության կենտրոնում
Էմին է` էլիտար դպրոցի ուսուցչուհին,
որը քննադատության տեղատարափի
տակ է հայտն
վում, երբ նրա և ամուս
նու անձնական տեսանյութը համացանց
է ընկնում: Այդ տեսանյութն առանցքն է,
որի շուրջ պարուրվում է ֆիլմը` ո՞րն է այս
անպարկեշտության կապն այլ անպար
կեշտ պատկերների հետ, և ինչպե՞ս է այս
մի պատմությունը տեղավորվում իրա
կանության լայն շրջանակի մեջ:
«Ձախորդ հուպտվոցի»-ում Ժուդեն
ստանձնում է պալատական ծաղրա
ծուի դերը և միևնույն ժամանակ` կինե
մատոգրաֆիկ սոցիոլոգի կամ մարդա
բանի: «Տեսախցիկն ինձ համար գոր
ծիք է, որի միջոցով հնարավոր է դառ
նում տեսնել երևույթների միջև կապեր,
որոնք այ
լա
պես չես տես
նի, իսկ մոն
տաժն այդ երևույթներն ու դրանց կապն
արտահայտելու միջոց է»:
«Մոնտաժի» գաղափարը կարևոր է այս
ֆիլմում մի քանի հարթություններում: Այն
առկա է ֆիլմի ամբողջական կառուցված
քում, որտեղ իրար են հակադրվում երեք
կտրականապես տարբեր հատվածներ:
Ֆիլմի առաջին մեկ երրորդը ներկա
յացնում է Էմիին Բուդապեշտի փողոցնե
րով շրջելիս, երկրորդ մասը, որը մաքրե
մաքուր մոնտաժային կտոր է, բաղկացած
է կեղծ հանրագիտարանային վինյետնե
րի ձևով ներկայացվող չարախինդ կա
տակներից, իսկ եզրափակիչ հատվա
ծը կառուցված է գրեթե սիթքոմի նմա
նությամբ, որտեղ Էմին բախվում է կեղծ
բարեպաշտ ծնողների խմբին, ովքեր
ցանկանում են նրան հոշոտել: Այս երեք
մասերից յուրաքանչյուրը բարձրացնում է
իր ուրույն հարցադրումը. նրանց բախու
մից է ամբողջանում պատկերը:
Ֆիլմի իրական սրությունը սկզբի
հատվածում է, որտեղ վիրաբուժական
ճշգրտու
թյամբ ի ցույց է դրվում ժա
մա
նակակից քաղաքի հոգեզրկությունը:
«Եթե ուշադիր նայեք քաղաքին, կտեսնեք`
որոնք են մեր համընդհանուր արժեքնե
րը»,- ասում է Ժուդեն: «Մի կողմ թողնե
լով գռեհկությունը , սեքսիզմը, բռնությունն
ու սթրեսը` կտեսնեք դասակարգային հա
սարակություն: Մենք չենք ապրում բռնա
տիրական համակարգում, որտեղ այդ
ամենը վերևից է պարտադրվում. սա ուղ
ղակի այն է, ինչ ինքներս` որպես հասա
րակություն, ուզում ենք: Անհատապաշ
տությունը, ինքնասիրահարվածությունը`
հասարակություն, որն առաջ է շարժվում
կոմերցիոն և առևտրային հոգեբանու
թյամբ: Անշուշտ, յուրաքանչյուրս առան
ձին-առանձին ասում ենք` ո՛չ, սա չէ իմ ու
զա
ծը: Բայց, այդուհանդերձ, սա է հենց
այն, ինչ մենք կերտում ենք` միմյանց հետ
փոխհարաբերվելու այս սարսափելի ձևը»:
Ձախորդ հուպտվոցի կամ գժական
պոռնո (Ռադու Ժուդե, Ռումինիա/
Լյուքսեմբուրգ/ Չեխիա/ Խորվաթիա
2021), 8.10` 22:30, 10.10` 22:30, Մոսկվա
կ/թ Կապույտ դահլիճ
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«Հոմանիշներ»-ի համար Բեռլինի կինոփառատոնի «Ոսկե
արջին» արժանանալուց երկու տարի անց Նադավ Լապիդը
վերադառնում է «Ահեդի ծունկը» ֆիլմով` սուր և անկեղծ
ասելիքով իր երկրի «հավատարմության» օրենքների մասին,
որոնց ռեժիսորը կրկին բախվել է, փորձելով արտահայտել
իր` որպես Իսրայելի քաղաքացու կյանքում տիրող
հակասություններն ու շփոթությունը: Ֆիլմը մասնակցել է
Կաննի կինոփառատոնին, որտեղ Լապիդն արժանացել է
Ժյուրիի հատուկ մրցանակին (որը նա կիսել է «Հիշողության»
ռեժիսոր Ապիչատպոն Վիրասետակուլի հետ): Այժմ «Ահեդի
ծունկ»-ը 18-րդ «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնի
բացման ֆիլմն է:
Կինոնկարը մեծ մասամբ հիմնված է ռեժիսորի սեփական
փորձի վրա և պատմում է Իի (Ավշալոմ Փոլլաք)` Արրաբա
այցելող մի ռեժիսորի մասին, ով հրավիրված է իր վաղ շրջանի
ֆիլմերից մեկը ներկայացնելու: Այնտեղ նա հանդիպում է
Յահալոմին (Նուր Ֆիբաք)` մշակույթի նախարարության հետ
աշխատող երիտասարդ գրադարանավարուհուն: Նրանց
շփումը շատ ջերմ զրույցներով, անգամ ֆլիրտով է սկսվում,
սակայն շուտով վերափոխվում է հիասթափության անկեղծ
խոստովանանքների, զինվորական ծառայության ընթացքում
ստացած ծանր և կոփող փորձի մասին հիշողությունների,
այնուհետ պետական ճնշման մասին հուսահատ
մենախոսության:
Հարցազրույցներից մեկում Դուք ասել եք. «Հետաքրքիր է, երբ
նրանք, ովքեր սխալ են, ավելի լավն են, քան նրանք, ովքեր
ճիշտ են»: Ինչպե՞ս է սա արտացոլվում «Ահեդի ծունկ»-ի հերոս
ների մեջ:
Կարծում եմ` եթե այս ֆիլմում բանավեճի թեմա կա, ապա հետև
յալն է` ավելի լավ է լինել լավ մա՞րդ, թե՞ լավ քաղաքացի: Ինչպե՞ս
է երբեմն լինում, որ երբ լավ քաղաքական դիրքորոշումն եր ունես,
մարդկային որակներդ ես կորցնում: Եվ ո՞նց է լինում, երբ քո` հա
մայնքի հարգված անդամ լինելը քեզ ստիպում է անել քաղաքակա
նորեն սխալ բաներ: Օրինակ` Յահալոմը. ըստ էության` հիանալի
մարդ է, բայց միաժամանակ ծառայում է ճնշող համակարգին: Ի՞նչ
է նշանակում լինել լավ մարդ, երբ իրավիճակն ահավոր է, կամ լի
նել նորմալ, երբ իրավիճակն աննորմալ է:
Այս ֆիլմում, օրինակ, Ին մեծամիտ է: Նա դաժան է, հակառակ կողմին
դիտարկում է որպես հավերժ թշնամի: Նա շրջապատված է վիշապ
ներով, և ի վերջո ինքն է վիշապ դարձել: Կարծում եմ՝ սա է անառողջ
հասարակությունների բնութագիրը. նրանք ընտրության միայն վատ
տարբերակներ են տալիս: Սա նման է այն երեք զինվորին, որոնց մա
սին նա պատմում է Յահալոմին: Դու կարող ես լինել կա՛մ զոհը, կա՛մ
խոշտանգողը, կա՛մ կողքից նայողը, ով միգուցե մի օր դրա մասին
վեպ կգրի: Սակայն դու կորցնում ես առողջ դատողությունդ:
Ֆիլմն ասես շնչահեղձ անի: Զարմանալի չէր իմանալը, որ սցե
նարն ընդամե նը երկու շաբաթում եք գրել: Ո՞րն էր, ըստ Ձեզ,
այդ հրատապության պատճառը:
Որոշ առումով` ամեն ինչ շատ պարզ և հստակ էր: Ես զգում էի, որ
ֆիլմն արդեն գոյություն ուներ, և ինձ մնում էր միայն արտադրա
կան գործընթացն սկսել: Սա 17 տեսարանից բաղկացած կինո
նկար է, ինչը մեծ բան չէ: Հիմն ական գործողություններն սկսվում
են 14:00-ի կողմերն ու ավարտվում 21:00-ին: Ամեն ինչ շատ դասա
կան է` ասես վեսթերն լինի: Տղամարդը գալիս է գյուղ, խառնաշփոթ
է ստեղծում և հեռանում:

«Հոմանիշներ»

Ինչ-որ տենդային բան էլ կար: Կարծում եմ` այն, որ սա տեղի էր
ունենում մորս մահվանից երեք շաբաթ անց, մեծ ազդեցություն է
ունեցել ընթացքի վրա: Ուժեղ կապ կար ներկայի հետ: Սովորաբար
դու գրում ես այնպիսի բաների մասին, որոնք քեզ պարտավորեց
նում են մի փոքր փոխել տեսանկյունդ, որպեսզի կարողանաս հի
շել անցյալը, որպեսզի հասկանաս, թե ինչ է տեղի ունեցել, և վեր
լուծես դա: Այստեղ դրա բոլոր տարրերը բացակայում էին: Պարզա
պես ընդունում ես ամեն ինչ այնպես, ինչպես զգում ես, և խոսում
այդ մասին:
Կարելի՞ է ասել, որ Ձեր մոր մահը ֆիլմի ստեղծման գլխավոր
դրդապատճառն էր:
Կարծում եմ` այո: Ի տարբերություն իմ բոլոր մնացած ֆիլմեր
 ի` սցե
նարն սկսելուց մեկ օր առաջ ես դեռ չգիտեի, որ գրելու եմ այն: Բայց
միաժամանակ ես այնպիսի հոգեբանական վիճակում էի... Ամեն
ինչ անընդհատ ցնցվում էր: Դա նման էր մի երկրաշարժի, որը, դու
գիտես, հիմն ովին ոչնչացնելու է ամեն ինչ:
Ֆիլմում մի հետաքրքիր խոսք կա, որն ասես նրանից մեջբե
րում լինի. «Վերջում հաղթում է աշխարհագրությունը»:
Այո, դա նրա ամենասիրելի խոսքերից էր: Իմ մեկնաբանությամբ
դա նշանակում է, որ դու կարող ես ինչքան ուզես ընտրել հեռանա
լու, օտարանալու և դիմադրելու ուղին, կարող ես մերժել երկիրը,
որում ապրում ես, օրինակ` ինչպես Իսրայելի դեպքում: Բայց ի վեր
ջո արևը շողում է քո գլխավերևում: Տեղանքը շատ ավելի ուժեղ է:
Եվ ի վերջո դու դառնում ես այդ տեղանքի մասնիկը:
Միշտ հետաքրքիր է Ձեր ֆիլմերի սկզբում տեսնել Իսրայելի
մշակույթի նախարարության տարբերանշանը: Արդյո՞ք հարա
բերությունները նախարարության հետ փոխվել են Ձեր կարի
երայի ընթացքում: Հիմա ավելի բա՞րդ է դարձել Ձեր ուզած ֆիլ
մերը նկարահանելը:
Ե՛վ ավելի բարդ է, և՛ ավելի հեշտ: Ավելի բարդ, քանի որ միգու
ցե Իսրայելում վիճակը վատանում է, չնայած չեմ կարծում, որ
գրաքննությունը վատագույն բանն է, որը հիմա լինում է: Մի երկ
րում, որը ճնշում է շատերին, ինձ համար այդքան էլ տպավորիչ
չէ կատարյալ ազատություն ունենալը: Կարծում եմ` որոշ առու
մով ան
գամ հա
կա
ռակն է: Տա
րի
ներ կա
յին, երբ ես զգում էի,
թե Իսրայելում ռեժիսոր կամ պարզապես արվեստի մարդ լինե
լը նման է բլրի գագաթին կանգնած` այրվող հովիտներին նայե
լուն. պարզ գիտակցում ես, որ ի վերջո կգա մի պահ, երբ հրդե
հը կհասնի մեզ, և միգուցե այդպես էլ պետք է լինի, որովհետև
ոչ ոք չպետք է պաշտպանված լինի: Բոլորս էլ նույն կաթսայում
ենք եփվում:
Բայց ես առանձնապես խնդիր չունեմ այդ մարդկանց հետ, նրանք
ինձ այդքան էլ չեն հետաքրքրում: Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է,
թե ինչպես են նրանք արտահայտում իսրայելցիների ԴՆԹ-ն, հա
վաքական իսրայելական հոգին: Իսրայելը հրեաների համար շա
րունակում է ժողովրդավարական երկիր մնալ: Կառավարությունում
դաժան բռնապետներ չեն, որոնք զավթել են իշխանությունը` հալա
ծելով մարդկանց և ստիպելով նրանց անել այն, ինչը դեմ է իրենց
սկզբունքներին: Նրանք ազգի հավաքական հոգու գերիշխող կող
մերի արտահայտումն են, և սա որոշ իմաստով շատ ավելի ան
հանգստացնող է: ՌՈՔ
Հարցազրույցն առաջին անգամ հրապարակվել է
The Film Stage-ում:

«Ահեդի ծունկը»

Ահեդի ծունկը (Նադավ Լապիդ, Ֆրանսիա/ Իսրայել/
Գերմանիա, 2021), Բացման ֆիլմ, 10.10` 20:00, Մոսկվա կ/թ
Կարմիր դահլիճ
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INTERVIEW

NADAV LAPID
Two years on from swooping the Golden Bear in Berlin with Synonyms, Nadav Lapid returns with Ahed’s Knee, a fraught and
blisteringly sincere tirade on the country’s creeping “loyalty” laws that saw the director once again attempting to articulate the
warring contradictions and confusion of life as an Israeli citizen. The film competed in competition in Cannes, where Lapid was
awarded the Jury Prize (an accolade he shared with Apichatpong Weerasethakul for Memoria.) Ahed’s Knee now officially opens the
18th edition of GAIFF.
Based largely on the director’s own experiences, it follows Y (Avshalom Pollak), a filmmaker visiting Arraba, where he has been invited to
introduce one of his earlier films. There he meets Yahalom (Nur Fibak), a young librarian for the culture ministry. Their conversations begin
amiably, even flirtatiously, but soon escalate to frank admissions of disillusionment; recollections of a grueling and formative experience
in military service; and later a desperate monologue on state suppression.
Speaking in a recent interview, you said “it’s interesting when the
wrong ones are nicer than the right ones.” How does this apply to
the characters in Ahed’s Knee?
“I think if there is a dilemma, a debate in this movie, it’s whether it is better
to be good or politically good. What does it mean if the fact that you have
good political positions makes you lose the human side inside you? And
what does it mean if the fact that you are a respectful member of the com
munity enables you to do things that are politically wrong? Like Yahalom,
basically she is great but she is also a servant of an oppressive system. What
does it mean to be good when the situation is terrible—or to be normal
when the situation is abnormal?
In this movie the character Y, for instance, is arrogant. He is violent, he
sees the other as a permanent enemy. He is surrounded by dragons and
has become a dragon himself. I think this is what characterizes sick socie
ties: they give only bad choices. It’s like these three soldiers he is telling
her about. You can be either the victim, the tormentor, or the one who is
observing from outside and maybe one day will write a novel about it. But
you lose the common sense.”
The film feels so breathless. It’s unsurprising to hear that you wrote
the script in just two weeks. What do you think was the reason for
that urgency?
“In a way I think everything was so simple and clear. I felt as if the movie
already existed and the only thing that I had to do was this process of
fabrication. I mean, there are a lot of decisions—formal decisions, verbal
decisions—but in a way the movie was there. It’s a movie of 17 scenes,
which is nothing. The main thing begins more or less at 2p.m., it ends at
9p.m. Everything is super classical, like in a Western. The guy is coming to
the village, creating a mess, and leaving.
There was something feverish. I imagine the fact that it took place three
weeks after my mother passed away is a big part of that. It was so con
nected to the actual present. Usually you write about things that oblige you
to change a little bit of your perspective, your point of view, in order to
recall the past—in order to understand what happened, to analyze it. Here
there didn’t exist any element of mediation. It was just taking the things as
you feel them and then speaking them.”

ing the script I didn’t know I was going to write it. But at the same time I was
in such a psychological situation. Everything was vibrating all the time. It was
like an earthquake that you already know will lead to total ruin and destruc
tion. In the film he sends his mother this short video in the desert. In a way I
am telling myself that the whole movie is actually that video.”
There is an interesting line in the film that seems to quote her, “At
the end, geography wins.” Could you unpack that?
“Yes, it was one of her favorite sentences. For me, the way I interpret it,
it is that you can be, as much as you want, in a position of detachment,
alienation, and resistance, and reject the place where you live—for ins
tance with Israel. But at the end the sun is shining on your head. The
landscape is much more powerful. And in the end you become a detail in
this landscape.”
It’s always curious to see the insignia of the Israeli culture ministry
at the beginning of your films. Has your relationship with them
changed over your career? Has it become more difficult to make
the work you want to make?
“More difficult and less difficult. More difficult because maybe there is this
sense that in Israel things are getting worse—although I don’t think that
artistic censorship is the worst thing that is happening. In a place that is
very suppressive towards many people, for me to have full liberty or free
dom does not impress me so much. I think, in a way, it’s even the opposite.
There were years when I felt that being a director in Israel, or an artist in
Israel, is like being someone who stands on a hill and looks at the valleys
burning. I knew it was clear that at a certain moment the fire is going to
get to us, and maybe it’s the right thing, because no one should be pro
tected. We are all swimming in the same soup.
But I don’t have a special problem with these people; they don’t interest
me so much. What interests me is the way they express the DNA, the col
lective Israeli soul. Israel, for Jews, is still a democratic country. They are
not like cruel tyrants who took over power and suppress people and force
them to do things they don’t believe in. They are an expression of the most
dominant parts in the collective soul of the nation, and this, in a way, is
much more worrying.” ROC
This interview was originally published in The Film Stage.

Would you say that your mother’s passing was the main catalyst for
you making the film?
“I imagine so. Unlike all my other films, I think one day before I started writ

Ahed’s Knee (Nadav Lapid, France/ Israel/ Germany, 2021),
Opening Film, 10.10 20:00 Moscow Cinema Red Hall
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“We impose
violence on
ourselves”

“I’m proud of the award, but even more
proud that no-one got sick during the pro
duction,” director Radu Jude said during
the (online) press conference after winning
the Golden Bear for Bad Luck Banging or
Loony Porn at the Berlin Film Festival in ear
ly 2021.
His film was shot at the height of the Co
vid-19 pandemic. While it doesn’t explicitly
comment on the pandemic, Jude doesn’t
hide the film’s lockdown shoot. Face mas
ks (“the actors were much better wearing
them,” Jude jokes) and vaccine discussions
are featured prominently, and Jude finds
thematic resonance with his story as well.
That story centers on Emi, a teacher at an
elite highschool who is under fire after a sex
tape she made with her husband has sur
faced online. That video is the fulcrum on
which the film turns, fuelling the questions
Jude poses: how is this obscenity related to
other obscene images? And how does this
single story fit into a larger reality?
Bad Luck Banging sees Jude take on the
role of court jester, but also of a cinema
tic sociologist or anthropologist. “I try to
use the elements of cinema, the camera
and montage, in order to see something
that you cannot see without them”, he
says. “The camera, for me, is a tool used to
see things and connections you otherwise
wouldn’t see, and montage is a method of
expressing those tings and connections.”
The concept of ‘montage’ is relevant to
the film on many different levels. It’s the
re in the larger structure of the film, which
juxtaposes three wildly divergent parts.
“I wanted to make a more loose film, more
like a sketch”, Jude says. “This unusual
structure was the only way I could make
room for everything I wanted to say.”
The first third of the film follows Emi
along the streets of Budapest; the second
part – montage at its most pure – consists
of a series of sardonic jokes in the form of
fake encyclopaedic vignettes; and the final
stretch plays out almost like a sitcom, with
Emi confronting an assembly of hypocriti
cal parents who are out for blood. Each of
these three parts posits its own distinct the
sis; it’s the collision of the three that creates
the larger whole.
In the over the top final sequence Jude
plays the drama for laughs (although he
assures that “much of the dialogue is ta
ken from real parent-teacher meetings
I attended”), and the middle sequence is a
playfully ironic trip through his library. But
the film’s real bite is in its first stretch, laying
bare the soullessness of a modern city with
surgical precision.
“If you look closely at the structure of the
city, you can see what our common values
are”, Jude says. “What you see, aside from
all kinds of vulgarity and sexism and violen
ce and stress, is a class society. We’re not in
a dictatorship where this is imposed – this
is what we want, as a collective. This indivi
dualism, this narcissism, this society driven
by commerce and trade. Of course, indivi
dually, we all say: no, this isn’t what I want.
But nevertheless this is what we create, this
horrible way of being with each other.” JBH

Bad Luck Banging or Loony Porn (Radu
Jude, Romania/Luxembourg/Czech
Republic/Croatia, 2021), 8-10 22:30,
10-10 22:30, Moscow Cinema Blue Hall.
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FILMS OF THE DAY

BEWARE OF
THE HOLY FOOL

FUSING THE
HORNY WITH
THE HOLY

A Hero (Asgar Farhadi, France/ Iran, 2021),
Yerevan Premieres, 5-10 21:30, 10-10 17:30
Moscow Cinema Red Hall.
What seems to be a clear-cut case turns into
a ravel of moral ambiguity in Asgar Farhadi’s
A Hero. Rahim, a young man, who is serving a
sentence for not paying a debt, finds a bag full
of gold on his short leave from prison and al
though the temptation to sell it and pay off what
he owes is high, he eventually decides that God
is testing him and returns the bag to its owner.
Rahim is content with letting it all go and con
tinuing his time behind bars, however the story
of his noble deed blows up in the media and
Rahim is made a hero. The only one to doubt
Rahim’s intentions is Bahram, his creditor, who
sees only cunning and dishonesty in Rahim’s
seemingly naïve eyes and unfailing smile. Soon
enough the internet also ignites with theories on
whether Rahim actually did find the bag or if it
was all just made up.
When transformed into a film, a script by the
celebrated Iranian auteur Farhadi can go either
way and 2018’s Everybody Knows was a good
e
xample of what happens when the director

Benedetta (Paul Verhoeven,
France/ Netherlands, 2021), Yerevan
Premiere, 4-10 22:00, Moscow Cinema
Blue Hall.

can’t quite visually bring out the hidden layers
of his own brilliant writing, unwillingly allowing
true human drama to descend into crude sen
timentalism on screen. A Hero seems to be a re
turn to form of sorts, and perhaps this is one of
the reasons why the 2021 Cannes Film Festival
jury honored Farhadi with the second highest
award of the festival, the Grand Prix.
Farhadi’s previous work, such as About Elly or
the masterful A Separation, depicted a world in
which telling the truth was an existential threat.
While this also holds true for A Hero, Rahim at

times can almost be perceived as a holy fool,
with childlike innocence and purity written all
over his face. When pressed he’ll voluntarily tell
the truth and thus bring out the crumpets of
unknowing evil in those who strive to profit off
his deed or manipulate it. And yet even the holy
fool is not without sin, as Farhadi constantly
introduces subtle elements that can make one
question what is right and wrong. The result
is an atmosphere of profound sadness, where
somehow everybody is innocent and yet all are
to blame. AV

fantastic with rigor and dedication. In the battle
field, cinematographer Sam Levy (Lady Bird)
keeps close to the women in action, inspired by
the artful force of dancers. Bodies sway, rush,
and fracture when transforming the fairytale-like
qualities of the script into a nightmarish vision
of vengeful fantasies fulfilled. The film intertwines
metaphors and naturalism in a fever dream that
is no less tangible than any war movie out there,
even as it links the performative aspects of femi
ninity with survival on a battleground.

What sets Mayday apart from other films oc
cupied with reclaiming a women-dominated
space in the post MeToo world, is that the film
allows for a kind of romantic bewitchment
which cynicism has long deprived us of. Ana is
given a choice – to either stay (and slay), or re
turn to her former life and relationship, and to
decide what kind of woman she prefers to be. By
providing her protagonist with room for doubt,
Cinorre makes her boldest move yet, one which
affirms Mayday as vital, rapturous cinema. SP

IT’S A GIRLS
WORLD AND WE
JUST LIVE IN IT
Mayday (Karen Cinorre, USA, 2021), 7-10
22:00, 9-10 21:30, Moscow Cinema Blue Hall.
Reclaiming powers must always come at a
bloody cost. This is a lesson we’ve learnt through
revolutions, protests, and – not least – feminist
revenge thrillers. While the MeToo era has am
plified the need for gender equality, the films
born out of it face a difficult task: how to com
municate their political urgency in a productive,
rather than a bitter way.
In the parallel fantasy-world of Karen Cinor
re’s fascinating debut Mayday, young women
call the shots: they fight, they ambush, they
even lure sailors to their death with fake mayday
calls. It’s an utopia of retaliation: women can be
anything, they can do everything because they
“have been at war their whole life.” Ana (Grace
Van Patten), an abused waitress forever stuck in
the metaphors of a suffocating patriarchal or
der, is given a second chance by sadistic Marsha
(Mia Goth) in this belligerent world to come.
From prop-making in the art department to
directing a feature of future mythology, Cinorre
navigates both the ethics and the aesthetics of the

A BEATING
CHROME HEART
Titane (Julia Ducournau, France/ Belgium,
2021), Yerevan Premieres, 6-10 22:00, 10-10
22:00 Moscow Cinema Red Hall.
This year’s electrifying Palm d’Or winner is
certainly a deserving one. French director Julia
Ducournau triumphantly managed to combine
the urgency of progressive feminism, the spec
tacle of horror and the pleasure of mainstream
blockbusters in a cinematic joyride. In fact, you
could describe this follow-up to breakthrough
debut Raw as Ducournau’s first superhero film.
Point in case is Titane’s opening sequence that
plays out like the origin story of our heroine
Alexia (Agathe Rousselle), who gradually turns
into a feminist Wolverine that hacks and slashes
her way through the patriarchy. The story kicks
off with a confrontation between Alexia as a little
girl and her arch-nemesis — who else but her
dad? — that results in a near-fatal car crash.
To save the girl, a titanium plate is surgically
mounted in her skull to keep her brain in the
right position. It’s the premature fusing of metal

and flesh that will inform the chrome and gore
that will follow.
Flash forward a couple of decades later and
twenty-something Alexia performs in a stereotypi
cal boys’ dream as an erotic dancer at a sports car
convention. You could say her body is just as ob
jectified as the metallic frames of the cars, which
is exactly where Ducournau wants you to be. In
an impressively filmed long take she then starts to
subvert the expectations of the audience and lib
erate Alexia from their sexualizing gaze. It’s one of
the many moments where Titane excites, disturbs
and confronts us with what we think we’re looking
at. After all, this is a gender and genre bending se
rial killer thriller that mixes the messiness of body
horror with the kindness of a coming-of-age film.
All these disparate elements might seem con
founding, but become a beautifully cohesive whole
thanks to Ducournau’s skillful directing. It seems
that with every new project she doubles down on
the main thesis that drives her films home: the idea
that a person and their identity — be it on the level
of gender, sexuality and appearance — can’t be
boxed in and can’t be defined by others. And in
the process, her films have become more caring.
Despite all its rage, Titane remains a loving and
tender film that wants to give everybody a chance
for redemption, love and forgiveness. HE

This layered and erotically charged thriller about
the sexual desire of two lesbian nuns, set against
the background of Machiavellian political clashes
within the Christian hierarchy of 17th century Italy,
could easily come across as a figment of Paul Ver
hoeven’s daring imagination. Yet, the vulgar auteur
hailing from the Netherlands insists that his screen
play for Benedetta, co-written with David Birke, is
based on historic accounts. The story of Benedetta
and Bartolomea, lovers and nuns struggling for
power and personal space in a strict convent, is the
finding of historian Judith C. Brown, who located
the records of an official trial held against the ac
cused for their illegal sexual activities.
Benedetta truly is as Verhoeven as it gets. Finally,
his lifelong preoccupation with the inner workings
of Christianity fuse with his affinity for subversive
stories about irrepressible sexuality. Like in Elle, Basic Instinct and Show Girls, Bendetta’s expressions
of sexual identity clash against societal norms, re
inforcing how patriarchal power structures like the
clergy attempt to limit the physical and spiritual
autonomy of women. And yet this after all being a
Verhoeven, even the smallest expressions of libido
and desire can confuse or overwhelm these very
same power structures. The most unforgettable
example of this would be Benedetta’s statuette of
the Virgin Mary, cheekily transformed into a tool
of sexual self-pleasure. It’s a beautiful Verhoevian
gesture: religious devotion and sexual ecstasy
wrapped together in one handheld fetish object.
For its entire run, Benedetta keeps up this
tense dance between faith and feeling, between
sex and religion. Take Benedetta’s gnostic vi
sions, for instance, which might as well be inter
preted as wet dreams. What’s implied here is that
Benedetta is a cunning charlatan who exploits
her proximity to God to claim more power and
freedom within her strict community. The fact
that this power struggle works so well is mostly
owed to Virginie Efira’s dedicated performance
that keeps the enigma surrounding Benedetta
alive. Verhoeven couldn’t dream of a better film
that fuses the holy with the horny. HE
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HISTORY IN
REAL-TIME
Babi Yar. Context (Sergei Loznitsa,
Netherlands/ Ukraine, 2021), 8-10 21:30,
9-10 16:00 Moscow Cinema Red Hall
In September 1941, the Babi Yar ravine out
side of Kyiv was utilized by Nazi Germans as a
mass grave for some of the aproximately 33,771
Jews that were killed in what was the single larg
est massacre in the history of the Holocaust to
that particular date. About eight decades later,
plans for the Babi Yar Holocaust Memorial Cen
ter are set in place to commemorate, remember
and recontextualize the lives lost as a result of
the Holocaust. An all-star ensemble of artists,
researchers and intellectuals, including Nobel
Prize laureate Svetlana Alexievich and controver
sial Russian film auteur Ilya Khrzhanovsky, have
attached their names to the project that aims to
erect a physical Memorial Center near the Babi
Yar ravine in 2023.
The project’s first output to reach a global
audience is this archival documentary, diligently
directed and edited by Sergei Loznitsa. It’s a
great commission that compliments both the
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historical scope of the Memorial Center and the
artistic research practice of Loznitsa, who’s eas
ily one of the most esteemed directors simul
taneously working in fiction and non-fiction.
With archival documentaries like Blockade, The
Event, The Trial and State Funeral, Loznitsa has
examined the unstable ideological foundation
of the Soviet-Union and the many tragedies that
arose from it. By contextualizing the Holocaust
in Ukraine with similar rigor, he extracts some
of the deepest traumas that have been buried
under Ukranian soil.
Like any archival film from Loznitsa, the re
sult is a startling work that seems demanding in
form, but actually plays out with a gripping sense
of relevancy and urgency. It’s his way of erecting
monuments, but rather through concise editing
of moving images instead of sculpting with steel
and concrete. The structure, a solemn montage
of the unfolding horrors in chronological or
der, may sound dry on paper, but the process
of re-examining and witnessing this history al
most in real-time is an extremely emotional and
harrowing experience. The final scene, in which
Nazi perpetrators are tried before military court,
connects this special project to Loznitsa’s oeuvre
that always dissects constructs of truth and fic
tion in recent history. HE

DEATH
THROUGH
LAUGHTER

The newest film by the most mysterious of all
modern French filmmakers, Leos Carax, had the
honor of opening this year’s Cannes Film Festi
val, where this tragic musical with Adam Driver
and Marion Cotillard was awarded for best di
recting and best music.
It’s a doomed romance story between the
contrasting emotional worlds of opera singer
Ann and stand-up comedian Henry McHenry.
Their everyday stage work, where one is en
tertaining others and also himself, while the
other “dies” in her performances of tragic
characters, is intertwined with scenes of pas
sion and tenderness. On stage, Henry imag
ines and ponders on bringing about his wife’s

death through laughter, while in real life, he
accidentally (or not so much) kills her in envy
while intoxicated.
The musical elements, which are fully blos
somed here, were noticeable in the director’s
2012 magnum opus Holy Motors, which was, to
a certain extent, an autobiographical story. In
Annette, however, one can feel Carax’ raw pain
of personal loss and grief: his wife, actress Yekat
erina Golubeva, passed away in Paris. Carax
dedicated Annette to their daughter Nastya,
who briefly shows up on screen along with her
father in the opening scene of the film. How
ever, in contrast to the tragic real-life circum
stances, Annette can at times be extremely en
tertaining, sarcastic and even experimental: take
for instance Adam Driver, singing away during
cunnilingus, or the doctors yelling “push!” at
childbirth with careless smiles on their faces.
And here Carax freely hops from genre to genre.
Simultaneously, the music of SPARKS transcends
canonical musical styles like contemporary pop
and classical, making Annette a cunning and sly
work of cinema, performance and music that
subverts what you’d expect a musical should
sound like. DM

stepped their mark and funding became hard
to come by, and lands on a film that has re
minded a new generation of his genius: First
Reformed (2017). Returning to the Man in a
Room archetype, the story follows a military
chaplain turned local priest (Ethan Hawke),
whose son died in Iraq, and who is now suffer

ing a crisis of faith that will spiral out of control
when he is approached by the pregnant wife
(Amanda Seyfried) of a radical and potentially
dangerous environmentalist.
The series concludes with Schrader’s muchanticipated follow-up to First Reformed, The
Card Counter (2021, 4-10 21:00 Moscow Cin
ema Red Hall), another Man in a Room and,
like DeNiro’s taxi driver and Hawke’s priest,
another scarred veteran of American imperial
conflict. Oscar Isaac plays a gambler haunted
by flashbacks of the atrocities he committed in
Abu Ghraib. Moving from casino to casino, he
meets the major who trained him and subse
quently ran the torture program in Ghraib (Wil
lem Defoe), as well as the son (Tye Sheridan) of
another soldier, out for revenge. Like so many of
the doomed protagonists of Schrader’s cinema,
Isaac’s gambler seeks catharsis in the act of sav
ing another.
He washes, he rinses, he repeats. ROC

Annette (Leos Carax, France/ Belgium/
Germany/ USA/ Japan/ Mexico/
Switzerland, 2021), 5-10 18:30, 9-10 20:00
Moscow Cinema Red Hall.

Paul Schrader:

A MAN IN
A ROOM

“It jumped out of my head like an animal,”
Paul Schrader said about writing Taxi Driver
over the course of ten fateful days in 1972. The
film would win its director, Martin Scorsese, the
Palme d’Or, but it has haunted the work of its
screenwriter ever since. Schrader once described
the film’s central metaphor as being about a
“man who moves through the city like a rat
through the sewer; the man who is constantly
surrounded by people, yet has no friends.” This
would become the basis for Man in a Room: a
phrase he once used to describe the work of
Robert Bresson that has become the central phi
losophy of his own cinema.
Raised in a Calvinist family, Schrader only
watched a film for the first time in his late teens.
By 21, he moved to New York and began writ
ing under the guidance of critic Pauline Kael.
These formative experiences, both religious and
cinephilic, still permeate his work to this day. A
great fan of the Zen repetitions of Japanese film
maker Yasujiro Ozu, Schrader has always tended
to wash, rinse, and repeat.
At GAIFF this year, a short and acutely selected
retrospective of Schrader’s work will offer an
introduction to those repetitions. The four film
series will begin with Taxi Driver (1976) before
jumping forward to Comfort of Strangers (1990,
5-10 16:30 Moscow Cinema Red Hall), a strange
erotic thriller from the tail end of his early string
of masterpieces. Penned by Harold Pinter, it fol
lows an attractive couple (Natasha Richardson

and Rupert Everett) on holiday in Venice, where
they encounter a seductive menace (Christopher
Walken) and are lured into his world of psycho
sexual mindgames. Largely dismissed on its re
lease, it is primed for rediscovery.
From here the series leapfrogs a difficult
patch in the early 2000s, when studios over

Taxi Driver

The Card Counter

GOLDEN APRICOT DAILY
OCTOBER 3-10, 2021

10 BACKGROUND AND REVIEWS

An International Variety
While the Yerevan Premieres section is what traditionally fills the most seats in screening
halls during GAIFF, it would be a sin to not check out the variety of films in this year’s
International Feature-length competition, which includes 10 features from 13 countries!
Following the new program structure introduced in 2019, the selection does not separate
fiction from non-fiction, allowing the audience to get a better feel of what’s happening in
the ever transmorphing world of smaller-budgeted and independent cinema. All films are
screened in Moscow Cinema’s Blue Hall.
Downstream to Kinshasa (Dieudo Hama
di, Congo/ France/ Belgium, 2020), 4-10
10:00, 20:00
An engrossing documentary where the victims
of the Six-Day War in the Democratic Republic
of Congo, tired of unsuccessfully demanding
compensation for their suffering, finally decide
to voice their claims by taking a long and event
ful journey down the Congo River to Kinshasa.
Pebbles (Vinothraj P.S., India, 2021), 4-10
12:30, 18:00
The winner of the Tiger Award, the top prize
of IFFR, Pebbles, set in the arid landscape of
India’s southern Tamil Nadu region, follows an
alcoholic abusive husband who, after his longsuffering wife runs off, sets out with his young
son to find her and bring her back.
The Last Bath (David Bonneville, Portu
gal/ France, 2020), 5-10 10:00, 18:00
A recipient of the Best Feature Film of the Fes
tival de Internacional de Cinema Santa Maria da
Feira in Portugal, The Last Bath tells the story
of Josefina, a 40-year-old nun, who after being

called back to her childhood village for her fa
ther’s funeral, finds herself caring for her 15 year
old nephew, whose mother abandoned him.
No Rest for the Old Lady (Andrei Gruzsnic
zki, Romania, 2021), 5-10 12:30, 20:00
Andrei Gruzsniczki’s fourth feature sensitively
captures a friendship between two elderly men,
marked by their relationship to one woman and
set in a rural hamlet held in the grip of religious
observance and age-old superstition.
The Kids in the Bikes (Inés María Bar
rionuevo/ María Gabriela Vidal, Argentina,
2021), 6-10 10:00, 18:00
Honored at the 2021 Malaga Film Festival as
the Best Iberoamerican Film, The Kids in the
Bikes is a drama that tells the story of Juliana and
Lautaro. Living in a poor neighborhood sur
rounded by police officers, their love comes into
turbulence as they face an unwanted pregnancy.
Imad’s Childhood (Zahavi Sanjavi, Iraq/
Sweden/ Latvia, 2021), 6-10 12:30, 20:00
An intimate documentary portrait of a Yazidi
family, separated by ISIS terrorists in Iraqi Kurd

The devil of Armenian Cinema
A meeting point for the more extreme and
one might even say borderline depraved
auteurs, this year’s Twisted Apricot program
shares two of it’s four titles, Benedetta and
Titane, with the Yerevan Premieres. The third
addition to the program is Lee Haven Jones’
2021 folk horror film The Feast. However,
Stephen Sayadian’s Dr. Caligari is perhaps
the most unique finding of the program
in years, and Daniel Bird, a film historian
whose previous restorations include Sergei
Parajanov’s shorts and The Colour of Pome
granates, shares his thoughts on the matter.
When, in 1989, Stephen Sayadian’s Dr. Caligari
opened the first Midnight Madness program at the
Toronto International Film Festival, the response
from both audience and critics was euphoric. Yet,
thirty years later, Dr. Caligari was in serious danger
of becoming a lost film. With only a copy on video
tape available, it seemed that no film prints had
survived in either private or public collections. And
then, the receptionist of a video replication facility
found something in a basement…
In 2014, Wojtek Janio, founder of Fixafilm, de
cided to allocate company resources to restore

a set number of films annually for posterity. He
approached me to both curate and produce
the selection. Years later, this morphed into
the Hamo Bek-Nazarov Project through which
we restore Armenian film heritage by the likes
of Sergei Parajanov and Maria Saakyan. Even
though Sayadian is based in the United States,
we consider the softcore porn nightmares of Dr.
Caligari to be part of the Hamo Bek-Nazarov
Project. It is about time that we rethink what
constitutes an Armenian film and a good place
to start is in the diaspora.

“I’m fed up
with people”

a portrait of one single pig. Kossakovsky found
his title star on a Norwegian farm. “We planned
a full six months for the casting, but we found
her at the first farm. She came to me herself,
there was an immediate contact. She was able to
communicate so much with her eyes.”
Kossakovsky and his team filmed Gunda for
two months, along with several other ‘personali
ties’ at the farm: Gunda’s piglets, a one-legged
chicken and a herd of cows. “They’re all somebody,” Kossakovsky insists. This is why he shot
the film in black and white: “In color, you mostly
see the picture as a whole, with blue skies and
green grass. But in black and white, you focus
on the eyes, which means you focus on the per
sonality.”
Kossakovsky started out making films about
people, but his last few works have moved fur
ther and further away from humanity. “I’m fed
up with us,” he smiles. “We just create all this
crap. When animals die, nothing remains. When
humans die, a huge pile of plastic garbage is
left behind. And we just keep taking oil from the
ground, without even knowing why it’s there.
Why does the planet produce oil? Maybe it needs
to be there, for cooling, who knows. We don’t
know anything, but we just take it – that’s hu
manity. So why should I continue making films
about us?”

Russian director Viktor Kossakovsky has been
a vegetarian since he was four years old. Making
his artfully shot documentary Gunda, a loving
portrait of a farm pig, turned him vegan. But he
didn’t want to make a vegan propaganda film,
he emphasizes. “I’m not the kind of filmmaker
who wants to teach people a lesson. I prefer
when my films teach me and change me. I don’t
believe that I know more than others. The only
thing I know is that I can see something.”
While his film is far from didactic, Kossakovsky
himself has no qualms about evangelizing for
a good cause. “There are one billion people
who have no access to clean water. At the same
time, we have one billion cows on the planet,
and each cow needs ten times more water than
a human – in some climates even thirty times
more. And in order to grow their food, we cut
forests, making our land even more dry. What
are we doing?!”
Although Kossakovsky had the staggering sta
tistics about human meat consumption at the
ready during our interview, they’re never men
tioned in Gunda, which simply but pointedly is

istan, and namely the 4 year old Imad, who after
spending two and a half years in brutal captivity,
has to learn to become human again.
Human Factors (Ronny Trocker, Germa
ny/ Italy/ Denmark, 2021), 7-10 10:00, 18:00
A family of four is forced to put everything
in perspective after a mysterious home invasion
sets everything off balance in their idyllic sea
side vacation home in German filmmaker Ronny
Trocker’s suspenseful sophomore feature, which
had its premiere at Sundance 2021.
Botox (Kaveh Mazaheri, Iran, 2021), 7.10
12:30, 20:00
Two sisters lie about the disappearance of
their brother by telling everyone he has fled
to Germany. Soon enough, however, the “lie”
catches up with “reality” in one of the sisters’
minds, as she wants to believe that her brother
will return.

If Parajanov is the angel of Armenian cinema
then Sayadian can be its devil. For my money, he’s
surely one of the great stylists of our age. And cer
tainly he’s one of the most influential – you may
not have seen a Sayadian film, but you have cer
tainly seen something influenced by him. His first
film, Nightdreams, was dubbed the Eraserhead of
adult movies, which is a good rule of thumb when it
comes to describing the Sayadian world: like Lynch,
but weirder. Sayadian’s second film, Café Flesh, re
placed John Waters’ Pink Flamingos as a ‘midnight
movie’. If the sex in Dr. Caligari is softcore, the im
agery is hardcore. Imagine a Powell and Pressburg
er film on a generous dose of psychedelic drugs.
By the way, the cinematographer, Ladi von
Jansky, is also the star of one of the greatest
Czechoslovak films of all time: Jan Nemec’s Diamonds of the Night. The dialogue is written in
collaboration with Jerry Stahl, author of the ad
diction memoir Permanent Midnight. The music
is by Mitchell Froom, who has produced every
thing from The Bangles to Pearl Jam. Should we
say more to reclaim this near-lost classic as a
midnight movie of the ages? DB

Dr. Caligari (Stephen Sayadian, USA, 1989),
Twisted Apricot, 7-10 22:15, 9-10 22:30,
Moscow Cinema Red Hall.

Despite all this, Kossakovsky still sees room for
optimism. “We will change, because we do not
have any other choice,” he says matter-of-factly.
“It is time for an empathy revolution. I even said
to Elon Musk: when you go to Mars, do not take
anything with you – just empathy. Otherwise,
we will destroy Mars the same way we have de
stroyed Earth.” JBH
Gunda (Viktor Kossakovsky, Norway/ USA/
UK, 2021), 9-10 18:00 Moscow Cinema Red
Hall.

The Belly of the Sea (Agusti Villaronga,
Spain, 2021), 8-10 10:00, 17:30
Based on a real-life 1816 shipwreck, immor
talized by Théodore Géricault in the famous
canvas The Raft of the Medusa, 147 sailors try
to stay alive on a raft stranded in the middle
of the Atlantic Ocean in this highly stylish fea
ture, honored by the Best Spanish Film and
Best Director awards at the 2021 Malaga Film
Festival.
A New Old Play (Qiu Jiongjiong, Hong
Kong/ France, 2021), 8-10 12:00, 19:00
One evening in the 1980s, Qiu Fu, a leading
clown-role actor in 20th-century Sichuan opera,
departs this world and must reluctantly set off
for the Ghost City under escort of two under
world officials in director Qiu Jiongjiong’s first
fiction feature, which won the Special Prize of
the 2021 Locarno IFF.

Stepping
stones for new
voices

Dream of Kafka

Short films are often seen as a stepping stone
for directors to work towards their first feature
length work. However, the shorter format always
remains an art form in its own right. GAIFF’s
short film competition, labelled Apricot Stone,
acknowledges both these things: that the se
lected films are of high intrinsic quality and that
their filmmakers will also grow with every new
project.
Just like the Regional Panorama, the Apri
cot Stone section is a collection of some of the
most thrilling voices inside and around Armenia,
meaning it’s one of the best programs to dis
cover new local talents and recognize interna
tional future masters. Armenia itself is especially
well established in the competition with five films
from within the country and four films made
within the Armenian diaspora.
The focus on local productions means that
some of the stories featured in this competi
tion will seem close to home. There’s short films
about war and injustice, about migrants and
diaspora, about connectivity and belonging.
There’s thoughtful reflections on the role of so
cial media in our lives, along with the caution
ary tales of where our dependence on technol
ogy is taking us. There’s also a variety of forms,
styles and genres on display here, ranging from
animation to documentary, from surrealism to
naturalist realism. Part of the jury is graphic art
ist Vahram Muratyan, who designed the four
poster-series for this year’s Golden Apricot. He
and his co-jurors have the difficult task of hand
ing the Apricot Stone to one of these special
films. HE
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“Reviving
the collective
ritual”
Even in times of war and pandemic, GAIFF brave
ly marches on. For artistic director Karen Avetisyan,
the past years have proven to be very trying times to
keep an international film festival afloat. Nonethe
less, he and his creative team persisted. “We took
on an enormous challenge to make the 17th edi
tion of GAIFF happen in complicated times,” Ave
tisyan explains about last year’s hybrid festival with
offline screenings in Yerevan and online participa
tion by international guests and juries.

That’s why Avetisyan is so excited about the
upcoming edition of GAIFF: “We consider it a
great success that the festival itself is happen
ing again with the live participation of a local
and international audience. We are sure that
despite the impact of the lockdown, our au
dience is craving for the kind of energy that
only gets released during the collective ritual
of being immersed by the silver screen. We’re
proud that this edition will fulfill those desires
with a diverse, varied and multi-layered pro
gram.”
With guests like Paul Schrader, Nadav Lapid
and jury president Kornél Mundruczó attending
GAIFF, the festival honors “masters from differ
ent generations, traditions and context,” while
simultaneously giving a platform to the bright

est new voices to emerge in world cinema. Ave
tisyan is especially proud of the genre-based
subsection Twisted Apricot, where some of the
most thrilling films — old and new alike — are
screening for those who are not too squeamish.
“Considering the dramatic events of the past
years the whole world seemed more twisted, just
like our “madness movie” program,” Avetisyan
says. “That’s why we also want to reflect on this
period of conflict by curating films that deal
with the traumas of war. We have more than a
dozen films on postwar experiences in various
programs from different nations that are united
by their own tragic histories. We hope that this
year will be one of reflection and remembrance,
alongside a triumphant celebration of the power
of cinema.” HE

Daily Online
This year the Daily technically isn’t a daily,
since we’ll only have 2 print issues. But it is
a Daily in spirit, especially online at gaiff.
am where you can find more reviews, in
terviews and other coverage of festival films
and events!

Going Pro

“We have our
own planet of
feelings”
Ever since his debut feature Blissfully Yours
(2002), Thai director Apichatpong Weeras
ethakul has been a fixture in world cinema.
Tracing his cinematic style from his early works
to the Palm d’Or winning Uncle Boonmee Who
Can Recall His Past Lives (2010) and his previ
ous film Cemetery of Splendor (2015), it seems
as if his work is becoming even more medita
tive and glacial. The master of slow cinema has
such a grasp on his art that his films have almost
become dreamy and sensory experiences rather
than traditional cinema fare.
“It’s called getting older,” he gently jokes
about his maturing film style at a small roundtable interview during the 2021 edition of the

Film festivals are a place to escape reality via
film, but also a place where you can learn
more about the way film is written, pro
duced, directed and received in the inter
national cinema world. This year’s GAIFF Pro
section is filled with exciting panel discus
sions, masterclasses and workshops. Take a
look at the full program on the website of
GAIFF.
Cannes Film Festival, where his latest film Memoria, starring Tilda Swinton in a deeply mov
ing role, just had its world premiere. Memoria is
somewhat of a breakthrough film for the Thai
director, who moved shop to Colombia for his
first international feature film about a grieving
woman on a quest to reconnect with herself and
her surroundings. “It’s a move towards some
thing I don’t know yet,» the director explains
about his own transitory experience. “Which is
very important to me — to lose one’s identity
and oneself, to learn to listen and look again.”
By taking distance from his previous work,
Weerasethakul also found something deep in
himself. Coincidentally, it was Colombia’s near
mythical jungle that resparked a fascination
that’s also clearly visible in his earlier, almost
folk-like films set in the Thai rainforest. “The
location took me back to my own childhood,
to my fascination with the jungle and all those
books I read about them. What really stuck with
me is this darkness, this mystery of what hap
pens in the jungle. So in that sense this film

maybe shares a similar universe with previous
films. Maybe all my films are about the idea that
we have our own planet of feelings.”
Memoria is a film that explores the deepest
buried stories of the planet we inhabit. Swinton’s
character plays an integral part in uncovering
these hidden narratives, but it’s only due to
Weerasethakul’s inquisitive sensibility that such
stories really come to life. There’s such patience,
appreciation and awe in the way that he ob
serves nature and incorporates its ever-shifting
sounds, sights and textures into the film. All of
it is a reflection of Weerasethakul’s foundational
philosophy of life itself. “It’s almost as if nature
is communicating with us,” he says. “As if it’s
talking with all the people here. So we said that
this should be about listening and about syn
chronizing with the vibrations of the world.” HE

Memoria (Apichatpong Weerasethakul, Thai
land/ Colombia/ France/ Germany/ Mexico/
China, 2021), Yerevan Premieres, 6-10 22:00,
9-10 19:00, Moscow Cinema Blue Hall.

Regional
overview
This year, the Regional Panorama section
has expanded its geography, eventually en
compassing 9 films from the Western Asia
region. All screenings will take place in the
Grand Hall of the Cinema House.

Hit the Road (Panah Panahi, Iran, 2021),
4-10 10։00 20։00
A family is taking a road trip across a rug
ged landscape, but where? Why is mom holding
back tears and why does the kid keep exploding
into choreographed car karaoke?
Lady of the City (Maryam Bahrololumi,
Iran, 2020), 6-10 10:00 18:00 One of the
worst punishments is to imprison yourself forev
er in the middle of an unintentional mistake or
a wrong wish as if you have no way back and no
way forward. No place to stay and no way to go!
Let It Be Morning (Eran Kolirin, Israel/
France, 2021), 5-10 10:00 20:00
Sami thought he found his place in life,
but then, without any conceivable reason, the
Arab village where he grew up is suddenly sur
rounded by an ominous wall in this bittersweet
comedy.

The Rain Falls Where it Will

Mosul My Home (Adalet R Garmiany, Iraq,
2020), 5-10 12:30 18:00
This film tells the story of Mosul beyond the
stereotypes that have come up in recent years,
examining the aftermath of war, the environ
ment of the city and its once thriving energy and
multi-ethnic inhabitants.
Taming the Garden (Salomé Jashi, Swit
zerland/ Germany/ Georgia, 2021), 4-10
12:30 18:00
An anonymous man has developed an unusu
al hobby. He buys century-old trees, from com
munities along the Georgian coast and has them
excavated to collect them for his private garden,
ripping apart the surrounding landscapes.
The Alleys (Bassel Ghandour, Jordan,
2021), 7-10 10:00, 8-10 18:00
Gossip and violence run rampant deep in the
labyrinthine alleys of East Amman. Ali, a hustler

pretending to be a businessman, has to keep his
relationship with Lana a secret in order to hide
from society’s judgemental eye.
The Rain Falls Where it Will (Majid Barzegar,
Iran/ Canada, 2020), 7-10 12:30, 8-10 20:00
Sara works as an experienced and respected

See you at AGBU
Read about the masters here, then go see
them speaking live at the AGBU (2/2 Me
lik-Adamyan Str.)! On October 4 at 15:00
GAIFF Pro will host a rendezvous with Paul
Schrader. Other notable speakers include
Nadav Lapid (5-10), Kornél Mundruczó (610), Roman Balayan (7-10) and Anna Eborn
(8-10).

Autumn fashionista
Since this years’ GAIFF is during an Arme
nian autumn, it’s time to break out your
best coats and sweaters. For all the fash
ionista’s out there that also want to express
their love of film through their clothing, we
recommend you look up the official GAIFF
merch, sold in the Artbridge bookstore,
5concept and Mirzoyan Library.

nurse in one of the busiest hospitals in Tehran
where she quietly takes away the lives of her pa
tients who have lost all hope in recovery.
What If? (Ran Tal, Israel, 2020), 6-10
12:30 20:00
Ehud Barak is one of the most controversial
figures in Israeli politics. In this new Ran Tal’s
film, Barak observes with disillusioned clarity his
own history and the history of the State of Israel.
Return to Sölöz (Serge Avédikian, Arme
nia/ France, 2021), 5-10 14:00, 9-10 17:00
Moscow Cinema Blue Hall
Director Serge Avédikian returns to Sölöz,
the village of his grandparents, in modern-day
Turkey. He and the inhabitants walk the streets,
the fields, in search of traces that remain from
Armenians after the 1915 Genocide.
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