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Փառատոնի մեծարգո հյուրեր և մասնակիցներ,

Ուրախ ենք Ձեզ ողջունելու «ԿԻՆ» միջազգային 8-րդ կինոփառատոնում: 
Այս տարի առաջին անգամ փառատոնի շրջանակներում կին-ռեժիսորների համար 

կանցկացվի սեմինար, որը վարելու են Դեբրա Ցիմերմանը և Թրեյսի Հոլդերըft 
«Կանայք ֆիլմեր են նկարահանում» ամերիկյան կազմակերպությունից:

Ռետրոսպեկտիվ ցուցադրումների ծրագրում դուք հնարավորություն կունենաք 
ծանոթանալու հայտնի լիտվացի ռեժիսոր Յանինա Լապինսկայտեյի ֆիլմերին: Բացի 
այդ, մեր ծրագրում կցուցադրվի ուսանողական մրցանակակիր ֆիլմերի ծրագիրըft 
հանրաճանաչ գերմանական goEast (Դեպի արևելք) փառատոնից:

Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հովանավորներինft ՀՀ Մշակույթի նախա-
րարությանը, ԱՄՆ-ի դեսպանատանը, Կանադայի դեսպանատանը, Գյոթեի ինստի-
տուտին և բոլոր նրանց, ովքեր տարիներ շարունակ աջակցում են մեզ:

Ցանկանում ենք Ձեզ հաճելի կինոդիտում և ամենայն բարիք:

     Մարիամ Օհանյան
     Փառատոնի տնօրեն

Dear guests and participants of the festival,
We are glad to welcome you at the 8th international film festival KIN.
This year, for the first time at the festival a seminar will be held for female film directors 

which will be conducted by Debra Zimmerman and Tracie Holder from “Women Make Films” 
(USA).

In the retrospect program you will see the films by the famous Lithuanian film director 
Janina Lapinskaitė. In addition, in our program we will demonstrate the award-winning stu-
dent films from the famous German festival goEast.

We thank our sponsors: the RA Ministry of culture, the US Embassy, the Embassy of 
Canada, Geothe  Institute and all those who have stayed with us over these years.

We wish you pleasant film viewing and all the best.

      Mariam Ohanyan
     Festival Director

Մեր փառատոնը կրկին անգամ հյուրընկալում է ձեզ Նոր տարվա նախաշեմին:
Հին տարին չբոլորելով դուք հնարավորություն ունեք բացահայտելու նոր 

կինոաշխարհներ, նոր կինոնկարներ, նոր կինոանուններ: Հինն ու նորը միացնելով, 
մեր կինոփառատոնը միշտ նայում է առաջ: Եզրափակելով փառատոնային տարին, 
«Կին»-ը Նորի սկիզբն է ազդարարում և ինչպես միշտ բացում իր հյուրընկալ 
կինոդռները հին ու նոր հանդիսատեսի առաջ:

     Նարինե Ջրբաշյան
     Կինոգետ, ՀԿԿԱ-ի, ՀԿՄ-ի և ԿՄԿ-ի անդամ, 
     փառատոնի կոորդինատոր 

Our festival once again welcomes you on the New Year’s Eve. At the end of old year you 
have the opportunity to discover new film universes, new films, new names. Our festival 
always looks forward, uniting the old and the new. Closing the festival year the IFF KIN her-
alds the beginning of the New and as usual opens its hospitable film-doors letting in the old 
and new spectators. 
     Narine Jrbashyan
     Film Critic, Member of the AAFCCJ, 
     Member of the UAC Member of the CFU, 
     Festival Coordinator

KIN FestivalÎÆÜ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏÇÝá÷³é³ïáÝ
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«ԿԻՆ» միջազգային 8-րդ կինոփառատոնին

Արդեն 8-րդ տարին է՝ երևանյան ձմեռնամուտին կինոսի րող ներին ջերմ 
մթնոլորտ է պարգևում «ԿԻՆ» միջազգային կինո փառատոնը՝ ազդարարելով 
կինոյի լեզվով արտահայտվող կին արվեստագետների տեղն ու դերը 
Հայաստանի մշակութային կյանքում: 

Անչափ կարևորում եմ կնոջ դերըft ինչպես կյանքում ընդ հան րապես, 
այնպես էլ կինոարվեստում, որը գեղեցիկ և ազդեցության մեծ ներուժ ունեցող 
միջոց է կյանքում մարդկայինն ու բարին, վեհն ու արդարը սերմանելու 
շնորհակալ գործում: Մշակութային բազ մազանություն ներկայացնող կանանց 
փոխըմբռնումն ու բարի առաքելությունը ի զորու են նպաստելու աշխարհի 
տար բեր ժողովուրդների փոխադարձ ճանաչողությանը, խաղաղ գոյակ-
ցությանն ու կյանքի բարգավաճմանը:

Շնորհավորում եմ «ԿԻՆ» միջազգային 8-րդ կինոփառատոնի 
բացման առթիվ, մաղթում ժյուրիին արգասաբեր աշխատանք, նոր 
տաղանդների բացահայտում, իսկ մասնակիցներին՝ նոր ոգևո րությունններ և 
ստեղծագործական նոր նվաճումներ կինո արվեստում: 

Հասմիկ Պողոսյան
ՀՀ Մշակույթի նախարար 
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To the 8th “KIN” International Film Festival

It has been the 8th year since the KIN IFF warmly welcomes movie goers 
on the eve of the winter heralding the place and role of female filmmakers 
in Armenia’s cultural life who express themselves in the language of cinema.

I attach great importance to the role of the woman both in life and in 
cinematography, which has a beautiful and influential potential to instill 
the humane and good, the exalted and just. 

Women’s mutual understanding and noble mission to demonstrate cultural 
diversity helps various nations of the world to get to know each other better, 
contributes to peaceful coexistence and prosperity. 

I congratulate the opening of the 8th KIN IFF, I wish the jury fruitful work, 
new discovery of new talents and I wish the participants new inspirations 
and creative achievements in cinematography. 

Hasmik Poghosyan
RA Minister of Culture

KIN Festival§ÎÆÜ¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏÇÝá÷³é³ïáÝ
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JuryÄÛáõñÇ

Նյու Յորքիft կին ռեժիսորներին աջակցողft “Women Make Movies” հասարա կա-
կան կազմակերպության մասնաճյուղի գործադիր տնօրենն է 1983-ից: Նրա պաշ տո-
նավարման ընթացքում մասնաճյուղը դարձել է կանանց մասին, և կանանց կողմից 
ամենամեծ ֆիլմարտադրող ընկերությունն աշխարհում: Միջազգային ճանաչում 
ունեցող «Արտադրությանն աջակցող ծրագիրը» օժանդակել է հարյուրավոր 
կանանցft նկարահանելու իրենց ֆիլմերը: WMM ծրագրով նկարահանված ֆիլմերը 
ստացել են մրցանակներft վերջին հինգ “Sundance” կինոփառատոններում, և 
արժանացել են ակադեմիական պարգևների:

Debra Zimmerman հas been the Executive Director of Women Make Movies, a non-
profit NY-based film organization that supports women filmmakers, since 1983. During 
her tenure it has grown into the largest distributor of films by and about women in the 
world and our internationally recognized Production Assistance Program has helped 
hundreds of women to get their films made. Films from WMM programs have won prizes 
at the last five Sundance Film Festivals and been nominated or won Academy Awards.

Դեբրա Ցիմերման
Debra Zimmerman

Դրամատուրգ, արձակագիր և հրապարակախոս է: Նա «Դրամատուրգիա» 
հանդեսի հիմնադիր-խմբագիրն է: Նրա պիեսները բեմադրվել են Հայաստանի, 
ինչպես նաևft Թբիլիսիի Պ. Ադամյանի, Շ. Ռուսթավելու թատրոններում, «Ձինոտ» 
թատրոն (Վալես, Մակեդոնիա), «LUNA THEATRE» (Լոս Անջելես), Չայկովսկի (ՌԴ), 
Պատանի Հանդիսատեսի թատրոններում: Արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների՝ 
«Ոսկե գրիչ», «Ոսկե եղեգն» գրական պետական մրցանակ, «Արտիստ» մրցանակ, 
ՀԳՄ ամենամյա մրցանակ «Տարվա լավագույն պիեսի համար», Ֆրիտյոֆ Նանսենի 
հուշամեդալft «Ազգային դրամատուրգիայի զարգացմանը նպաստելու համար»:

Playwright, prose-writer and publicist, K. Khodikyan is the founder and chief editor 
of the magazine “Dramaturgy”. Her plays have been staged in the theatres of Armenia, 
as well as the P. Adamyan and Sh. Roustavéli theaters in Tbilisi, the “Dzinot” theatre 
in Veles, Macedonia, the “Luna” theatre in Los Angeles, the “Chaykovski” theatre in the 
Russian Federation and the Theatre for Young Audience. She has won various awards: 
the “Golden Pen” and “Golden Cane”, the State literary award, “Artist”, the yearly 
award of the Writers’ Union of Armenia for “The Best Play of the Year”, the Fridtjof 
Nansen medal for “Contributing to the Development of National Dramaturgy” and so on. 

Կարինե Խոդիկյան
Karine Khodikyan



Ծնվել է 1962-ին: 1983-ին ավարտել է Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական 
ինստիտուտը: Աշխատել է տարբեր թատրոններում՝ «Գոյ», «Համազգային» 
և այլն: Խաղացել է մոնոներկայացումներ, բազմաթիվ դերերft թատրոնում, 
հեռուստաթատրոնում  և  կինոյում: Ունի հեղինակային երգեր, «Վարք Սրբոց» 
թեմայով աշխատություններ և լրագրողական աշխատանքներ: Այժմ աշխատում է 
«Համազգային» թատրոնում, որպես  դերասանուհի:

Was born in 1962. In 1983 she graduated from Yerevan State Institute of Theatre 
and Cinema. She has worked at different theatres, including “Goy” and “Hamazgayin”. 
She has played in mono plays, performing different roles in the theatre, TV theatre and 
films. She has authored songs, works on the theme of “Varq Srbots” (Acts of the Saints) 
and journalistic works. Now she works at the “Hamazgayin” theatre as an actress. Կարինե Ջանջուղազյան

Karine Janjughazyan

Ծնվել է Գերմանիայի Վիսբադեն քաղաքում: Ուսումնասիրել է արվեստի պատ-
մություն, դասական հնագիտություն և կինո: 1990-ին հիմնադրել է Վիսբադենի 
«Էքսգրաունդը էկրանին» կինոփառատոնը: Նա կազմակերպության տնօրեններից 
մեկն է և ծրագրրերի ղեկավարը: Նաև աշխատում է Ֆրանկֆուրտ քաղաքի Գեր-
մանիայի կինոյի ինստիտուտում: Սկսած 2001-իցft նա համակարգում է ուսա նողական 
մրցույթը “goEast” փառատոնի շրջանակներում, և կազմակերպումft փառատոնի 
“goEast-երիտասարդ մասնագետներ” վերապատրաստման ծրագիրը: 

Was born in Wiesbaden, Germany. She studied art history, classic archaeology 
and film studies. In 1990, she co-founded the film festival Wiesbaden “exground on 
screen”. She is one of the directors of the organization and the head of programming. 
She also works for the German Film Institute in Frankfurt. Since 2001 she has been 
the curator of the the student competition for the goEast-Festival and coordinating 
the festival’s training programme “goEast-Young Professionals”.

Անդրեա Վինք
Andrea Wink

Յանինա Լապինսկայտեն ծնվել է 1953-ին, Լիտվայի Շաուլայ քաղաքում: 
Լիտվացի կինոռեժիսոր է, դերասանուհի, սցենարիստ և դասախոս: 1970-1975թթ. 
Լիտվայի կոնսերվատորիայում ռեժիսուրա է ուսումնասիրել: 

Սկսած 1975-իցft լիտվական հեռուստատեսությունում աշխատել էft որպես 
ռեժիսոր: Ներկայումս հիմնականում աշխատում էft որպես վավերագրական ֆիլ-
մե րի հեղինակ և ռեժիսոր նաևft խաղարկային ֆիլմերի երկրորդ ռեժիսոր: Նա հե-
տևողականորեն բարելավում է իր անհատական “միջանկյալ” ոճը, որը իր ուրույն 
տեղն է գտել դասական և վավերագրական ֆիլմերի միջև: 

Janina Lapinskaite was born in 1953, in Šiauliai, Lithuania. She is a Lithuanian 
film director of documentary and feature films, an actress, a scriptwriter and a teacher. 
From 1970 to 1975 she studied film directing at the Music Academy of Lithuania. 
Since 1975 she has worked as a director at the Lithuanian Television. Currently she 
is mainly working on documentaries as an author and director and on feature films 
as the second director. She is also the scriptwriter of the majority of her films. She 
is consistently improving her individual “intermediate” style, which is between the 
classical film and documentary.

Յանինա Լապինսկայտե
Janina Lapinskaite
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Դոն Ուեսթլեյք 
Dawn Westlake

ISA²ØÜ

Դոն Ուեսթլեյքը Ron de Cana Productions, Inc-ի տնօրենն է Լոս Անջելեսում: Սկսած  
2000-ից, նա նկարահանել է 13 ֆիլմft ԱՄՆ-ում, Պորտուգալիայում, Իսպանիայում և 
Ֆրանսիայում, որոնք ցուցադրվել են բոլոր յոթ մայրցամաքներում և արժանացել 42 պարգևների: 
Դոնը նաև դերասանուհի է, գրող և պրոդյուսեր: Մասնակցելով Իտալիայում ու Ֆրանսիայում 
անցկացվող կինոփառատոններին, գնահատել է ֆիլմերը: 

Dawn Westlake is President of Ron de Cana Productions, Inc. in Los Angeles. She has 
made 13 films since 2000 in the US, Portugal, Spain and France which have played on all 
7 continents and won 42 awards. Dawn is also an actress, writer and producer and has 
judged film fests in Italy and France. 

dawnwestlake@gmail.com

Է.Լ.Ի.Ս. (Իոն Կոլայդերի մեծ փորձը)
2010, ԱՄՆ, 15 րոպե, Canon 5d, կարճամետրաժ
Սց./Ռեժ./Պրոդ.ft   Դոն Ուեսթլեյք
Օպեր.ft   Ֆրանչեսկո Ուբոլդի
Կոմպ.ft   Գրեգորի Ջոնսոն
Հնչ.ft    Ֆրեդ Սթյուբեն
Մոնտ.ft   Բրենդոն Բոնդհագեն
Դեր.ft    Ջոյ Դ’Օրիա, Դոն Ուեսթլեյք, Ակեցա Լոպես, Դեվիդ Ռազովսկի 
Արտ.ft    Ron de Cana Productions, Inc. 

Այն բանից հետո, երբ Վիլբուրի մոտ ախտորոշվում է Ալցհեյմերի հիվանդություն, նրա երիտասարդ կինըft Էլիսը, 
պետք է կենտրոնացնի իր ուշադրությունըft ստանձնելով միայն խնամակալի դեր: Ամեն բան, սակայն, տակնուվրա 
է լինում, երբ մի բարետես երկրաբանft Դելֆինո անունով, ներխուժում է նրանց անապատի օազիսը…

A.L.I.C.E. (A Large Ion Collider Experiment)
2010, USA, 15 min, Canon 5d, short

Script/Producer/Director  Dawn Westlake 
Camera   Francesco Uboldi 
Composer   Gregory Johnson 
Sound   Fred Stuben 
Editing   Brandon Bondehagen 
Cast    Joey D’Auria, Dawn Westlake, Aketza Lopez, David Razowsky
Produced by   Ron de Cana Productions, Inc.

After Wilbur is diagnosed with Alzheimer’s, his young wife Alice must focus on her transition from dependent to 
caretaker. Lines become blurred when a handsome rockhound named Delfino encroaches on their desert oasis…
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Ռոքիե Թավաքոլի
Roqiye Tavakoli

Եվ ուրիշ ոչինչ
2010, Իրան, 7 րոպե, HDV, կարճամետրաժ

Սց./Ռեժ./Պրոդ.ft Ռոքիե Թավաքոլի
Օպեր.ft  Ռոզբե Ռիգա 
Հնչ.ft   Թահեր Փիշվայե
Մոնտ.ft  Մոհադես Գոլչին Արեֆի
Դեր.ft   Հասթի Թաբաթաբեյ, Մորվարիդ Իրջալիլի 
Արտ.ft   Hoze Honari Yazd

Կինը հետևում է իր տատիկի խորհրդին և շարունակում ապրել ամուսնու հետ, բացի… 

Va Digar Hich
And Nothing Else
2010, Iran, 7 min, HDV, short
Script/Director/Producer Roqiye Tavakoli 
Camera  Rozbe Raiga 
Sound  Taher Pishvaei
Editing  Mohadese Golchin Arefi 
Cast   Hasti Tabatabaei, Morvarid Irjalili 
Produced by  Hoze Honari Yazd 

A woman listens to her grandmother’s advice to continue living with her husband, except…

Ծնվել է 1985-ին: Թեհրանի Սուրեհ համալսարանում ուսումնասիրել է թատերական 
գրականություն: Նա սցենարիստն ու ռեժիսորն է մի շարք ֆիլմերի, որոնց համար ստացել է 
շուրջ 20 ազգային և միջազգային մրցանակներ: 

Born in 1985, was a student of theatrical literature at Sooreh University in Tehran, 
Iran. She has written and directed a great number of films and has about 20 national and 
international prizes for her work. 

roqiye_1364@yahoo.com

IranÆñ³Ý

Awards received: 
2011, Dubai, Gulf FF, 3rd film 
2011, Tehran, Saye FF, Best Di-
rector

Filmography:
2006, Shoe Lover 
2006, Playing with Mud 
2006, Water 
2007, Party 
2008, Hands Full, Eyes Empty, 
I’m Actor 
2009, New Year Eve
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Դարյա Շումակովա
Daria Shumakova

Ծնվել է 1981-ին, Մոսկվայում: 2004-ին ավարտել է Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան 
պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը, ինչպես նաևft լուսանկարչական 
ակադեմիան, և «Մոսֆիլմ» կինոկոնցեռնումft ռեժիսորի օգնականի, դասընթացները: 2004-ից 
սկսածft աշխատել է կինոթատրոնումft որպես լուսանկարիչ և ռեժիսորի առաջին օգնական: 

Was born in 1981 in Moscow. Graduated from the Lomonosov Moscow State University, 
Faculty of Sociology in 2004, Photo Academy and Courses of Assistant Directors at the 
Film Concern “Mosfilm”. Since 2004 has worked in the cinema as a photographer and first 
assistant director. 

dshumakova@gmail.com

Մոսկովյան պատմություն
2010, Ռուսաստանի Դաշնություն, 23 րոպե, Betacam, կարճամետրաժ
Սց./Ռեժ.ft Դարյա Շումակովա
Օպեր.ft Յուրի Լեյկին
Կոմպ.ft Ալեքսեյ Մորոզով
Հնչ.ft  Վիտալի Ռոշուպկին
Մոնտ.ft Նիկոլայ Ստալինբերգ
Դեր.ft  Ելենա Դրեյդեն, Մաքսիմ Պավլենկո, Վալերի Իվակով, Մաքսիմ Կոստրոմիկին 
Պրոդ.ft Դարյա Շումակովա, Նիկոլայ Դրեյդեն
Արտ.ft  Guildia-film and the High Courses of Script Writers and Film Directors

Նրանք գաղտնի են հանդիպում: Նա ունի ամուսին, երջանիկ կյանքի հեռանկար, իսկ տղան չունի ոչինչft նրա 
հանդեպ տածած իր անկեղծ սիրուց բացի: Տիպական սիրային պատմությու՞ն, որ տևում է տարիներ շարունակ, 
ինե՞րցիա, թե՞ ավելին, քան դա: Մի դժբախտ պատահար, և մի գեղեցիկ հոգի ցույց կտա իր խղճուկ, թերի կողմը…

Московская история
Moscow Story
2010, Russian Federation, 23 min, Betacam, short

Script/Director Daria Shumakova
Camera Jury Leikin
Composer Aleksey Morozov
Sound  Vitaly Roshupkin
Editing Nikolay Stalinberg
Cast  Elena Dreiden, Maksim Pavlenko, Valery Ivakov, Maksim Kostromykin
Producer Daria Shumakova, Nikolay Dreiden
Produced by Guildia-film and the High Courses of Script Writers and Film Directors 

They meet secretly. She has a husband, prospects of happy life, and he has nothing except his true love to her. The 
typical love story that lasts for years, the story of inertia or anything more?

Russiaèáõë³ëï³Ý

Awards received:
2010, Festival “Telemania”,  
2nd Award
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UK

Չիման Ռահիմի
Chiman Rahimi

Ռոջին
2010, Միացյալ Թագավորություն, 10 րոպե, Betacam, կարճամետրաժ
Սց./Ռեժ.ft  Թոբի Նորվեյս
Օպեր.ft  Ուիլլ Համֆրի
Կոմպ.ft  Բլանդ Մահդի
Մոնտ.ft  Սեմ Բոլդ
Դեր.ft   Շիվանի Գայ, Վինչենցո Նիկոլի
Պրոդ.ft  Ջոն Շվաբ
Արտ.ft   Poison Rouge Pictures Company

Ռոջինըft մի երիտասարդ քրդուհի, խուսափելով քաղաքական հետապնդումներիցft Իրանից փախչում է, և 
հասնում Անգլիայի անվտանգ ապաստարանըft որպես ապօրինի գաղթական: Շատ տարիներ անց, Լոնդոնում, 
Ռոջինը սկսում է ապրել նոր կյանքով և աշխատում է մի բացառիկ հյուրանոցում: Սակայն, միանգամայն 
անսպասելիորեն, ետ են վերադառնում նախկին կյանքի սարսափները, երբ նա ճանաչում է հյուրերից մեկին…

Rojin
2010, UK, 10 min, Betacam, short

Script/Director  Toby Norways
Camera  Will Humphrey
Composer  Bland Mahdi
Editing  Sam Bold
Cast   Shivani Ghai, Vincenzo Nicoli
Producer  John Schwab
Produced by  Company Poison Rouge Pictures

Rojin, a young Kurdish girl, flees from political persecution in Iran and reaches the safe haven of England as an 
illegal immigrant. Many years later, Rojin has established a new life in London and works in an exclusive hotel, 
but out of the blue, the horrors of the former life come flooding back, when she recognizes one of the guests…

Չիման Ռահիմին քուրդ կինոռեժիսոր է: Ծնվել է Արևելյան Քրդստանի Սենենդեջ 
քաղաքում: 2000-ին ավարտել է Լոնդոնի հաղորդակցության քոլեջը: Այդ ժամանակվանից 
սկսածft նա աշխատել է որպես լրագրող և թղթակցել է տարբեր թերթերի և արբանյակային 
հեռուստաընկերությունների: Ռահիմին իր աշխատանքային ներդրումն է ունեցել նաև “Zinar 
Tower” ռադիոդրամայումft BBC ռադիո 4-ի համար, ինչպես նաևft եղել է արտահաստիքային 
աշխատակիցft հեղինակելով ներկայացումներ: 

Chiman Rahimi is a female Kurdish film director, born in Sanandaj, East Kurdistan. She 
graduated from London College of Communications in 2000. Since then, Chiman has worked 
as a reporter for various newspapers and satellite TV stations. She has also worked on radio 
drama such as “Zinar Tower” for BBC radio 4, and has worked as a freelance writer for plays.

rahimichim@yahoo.co.uk

Awards received:
Indie Fest, USA 
Non Multiplex Cinema  
Competition, London 

ØÇ³óÛ³É Â³·³íáñáõÃÛáõÝ
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Երբ անձրևում է
2010, Իսպանիա, 13 րոպե, Betacam, կարճամետրաժ
Սց.Ռեժ./Պրոդ.ft  Լիզ Լոբաթո
Օպեր.ft  Լուիս Սալազար, Իսմայիլ Բիանկո
Կոմպ.ft  Լուիս Տեխերա, Խերեմիաս Տեխերա
Հնչ.ft   Էմիլիո Բուստոս
Մոնտ.ft  Կարմեն Ռեյ
Դեր.ft   Էլոյ Ռոման 
Պրոդ.ft  Լիզ Լոբաթո

1940-ականներ: Լա Մանչա: Ամռան արևը այրում է գետինը: Փոքրիկ գյուղակի քահանան եկեղեցում սպասում 
է միաբանության գալստին, բայցft ապարդյուն: Երաշտն անողորմ է: Եվ մի օր, անսպասելիորեն, քահանան գյուղի 
բնակչության կեսին գտնում է եկեղեցու մոտ սպասելիս... 

Cuando Truena
When It Rains
2010, Spain,13 min, Betacam, short

Script/Director/Producet Liz Lobato
Camera  Luis Salazar, Ismael Bianco
Composer  Luis Tejera, Jeremias Tejera
Sound  Emilio Bustos 
Editing  Carmen Rey
Cast   Eloy Román 

La Mancha, 1940s. Summer is scorching the earth. The priest of a little village waits for his congregation to 
come to church, to no avail. The drought is severe. One day, unexpectedly, the priest finds half the village wait-
ing at the church doors...

Լիզ Լոբաթո
Liz Lobato

SpainÆëå³ÝÇ³

Լիզ Լոբաթոն ավարտել է Փարիզի Սորբոնի համալսարանի կիրառական հումանիտար 
գիտությունների բաժինը: Որպես դերասանուհի վերապատրաստվել է Մադրիդում և Փարիզում, 
որտեղ էլ սկսել է իր գործունեությունը: Ներկայումս շարունակում է նկարահանել մի շարք 
հեռուստանովելներ, գեղարվեստական ֆիլմեր և բեմադրել ներկայացումներ: 

Graduated from the Sorbonne University in Paris, department of Applied Human Sciences. 
She’s an actress, trained in both Paris, where she started working, and Madrid. She has 
worked in TV series, plays and feature films, and continues doing so. 

lizlobato@gmail.com

Awards received: 
FISCH IFF, Slovenia, Special Jury 
Mention
The Indie Gathering, United States, 
Special Jury Mention

Filmography:
La Quela 
Danzantes 
Los viajes 
Padres



15

Լյուք Գուել, Պաուլա Մորելիո
Lluc Güell, Paula Morelló

Ընդհանուր մահճակալ
2010, Իսպանիա, 14 րոպե, Betacam, կարճամետրաժ
Սց./Ռեժ.ft  Լյուք Գուել, Մարտա Կաստիլիո, Պաուլա Մորելիո
Օպեր.ft  Ջերարդ Գարսիա
Կոմպ.ft  Էրիկ Սաթիե
Հնչ.ft   Էնջելո Վերնուչո
Մոնտ.ft  Խոսե Մարտինես
Դեր.ft   Դեվիդ Քոլլ, Աբդել Ֆաթահ
Արտ.ft   Escándalo Films

Մարիանան և Ահմեդը երկու անծանոթներ են: Իրենց անորոշ գրաֆիկի և անկայուն տնտեսական վիճակի 
պատճառով նրանք ստիպված են կիրառել «անկողինը կիսելու» միջոցը: Աստիճանաբար նրանք սկսում են 
գիտակցել, որ նման անելանելի իրավիճակում կա նաև հույսի շող:

Camas Calientes
A Shared Bed
2010, Spain, 14 min, Betacam, short

Script/Director  Lluc Güell, Marta Castillo, Paula Morelló
Camera  Gerard Garcia
Composer  Erik Satie
Sound  Angelo Vernuccio 
Editing  Jose Martínez
Cast   David Coll, Abdel Fatah 
Produced by  Escándalo Films

Mariana and Ahmed are two strangers who share the same bed. Due to their invert schedules, and their precari-
ous economic situation, they are forced to use the system of the “camas calientes”. Gradually they will realize 
that in such a difficult situation, there is also place for hope.

Լյուք Գուելը ծնվել է 1983-ին, Բարսելոնայում: Սովորել է Կատալոնիայի կինոարվեստի բարձ-
րա գույն դպրոցում: ‹‹Ընդհանուր անկողինը›› ֆիլմը նրա վերջին ավարտական նախագիծն է: 

Lluc Güell was born in Barcelona in 1983. He studied in the ESCAC school. “Camas Cali-
entes” is his Final Degree Project.

Պաուլա Մորելիոն ծնվել է 1986-ին, Բարսելոնայում: Սովորել է Կատալոնիայի կինոարվեստի 
բարձրագույն դպրոցում: ‹‹Ընդհանուր անկողինը›› կարճամետրաժ ֆիլմերի ոլորտում նրա 
նախկին դպրոցական աշխատանքների բարձրակետն է հանդիսանում:

Paula Morelló was born in Barcelona in 1986. She studied in the ESCAC school. “Camas 
Calientes” has been the culmination of many previous works made in the school in the field 
of short films.
info@promofest.org

SpainÆëå³ÝÇ³

Awards received: 
Certamen Estatal de Video Selectiu 
Unica, Spain, Gold Medal 
Mostra de Cinema Jove d’ELX, 
Spain, Best Music and Best Actress 
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Թափորը
2010, Իսպանիա, 14 րոպե, 35 mm, կարճամետրաժ
Սց./Ռեժ./Պրոդ.ft  Մարինա Սերեսեսկի
Օպեր.ft  Ռոբերտո Ֆերնանդես
Կոմպ.ft  Մարիանո Մարին
Հնչ.ft   Գիլյերմո Սոլանա
Մոնտ.ft  Խուլիո Սալվատիերրա
Դեր.ft   Մարիանո Լորենտե, Էլենա Իրուրետա

Կապին գերեզմանատան ամենածեր գերեզմանափորն է: Նա սովոր է աշխատելft ականատես լինելով ուրիշների 
տառապանքին և իր գործընկերների կատակներին: Կա միայն մի անձնավորություն, որ կարողանում է նրան 
շեղել իր առօրյայից: Արդեն երկու տարի է, ինչ նա ամեն ամիս սպասում է Մարթային, որը ծաղիկներ է բերում իր 
ամուսնու գերեզմանին:

El Cortejo
The Cortège
2010, Spain, 14 min, 35 mm, short

Script/Director/Producer Marina Seresesky
Camera  Roberto Fernández
Composer  Mariano Marín
Sound  Guillermo Solana
Editing  Julio Salvatierra
Cast   Mariano Llorente, Elena Irureta
Producer  Marina Seresesky 

Capi is the oldest gravedigger at the cemetery. Used to working amidst the suffering of others and the jokes of 
his colleagues, there is only one person capable of taking him out of his daily routine. Every month for the last 
couple of years he has waited for Marta to take flowers to the grave of her husband. 

Մարինա Սերեսեսկի
Marina Seresesky

Filmography:
“L’Ultima opportunità”

Ծնվել է Արգենտինայի Բուենոս Այրես քաղաքում 1969-ին: Վերջերս նրա ֆիլմերից երկուսը 
մրցանակներ են ստացել: Ներկայումս նա համատեղում է թարգմանչական աշխա տանք-
ները Meridional թատրոնումft «Մայրեր, րոպեում 0.15» վավերագրական ֆիլմի նախա պատ-
րաստական աշխատանքների հետ, ինչպես նաևft մշակում է իր հաջորդ գեղար վեստական ֆիլմի 
սցենարը:

Marina Seresesky was born in Buenos Aires, Argentina in 1969. Recently two of her 
films were awarded. She currently combines interpretation at Teatro Meridional, with the 
preproduction of the documentary «Mothers, 0.15 a Minute» and preparing the script for 
her next feature film.

info@promofest.org

SpainÆëå³ÝÇ³
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Awards received:
Festival La Fila De Cortometrajes, 
Spain, Special Jury Mention

Ինմակուլադա դե լա Կալե
Inmaculada De La Calle

Շամանի երազանքը
2011, Իսպանիա, 16 րոպե, Betacam, կարճամետրաժ

Սց./Ռեժ./Պրոդ./Մոնտ.ft  Ինմակուլադա դե լա Կալե
Օպեր./Հնչ.՝   Նիկոլաս դե լա Ռոսա
Կոմպ.ft   Ֆրանսուա և Ֆիլիպ Քլերհուտ 

Երկու աշխարհայացքներ: Նախնադարյան մարդու հայացքներըft շամանինը, և ժամանակակից մարդունըft գիտնա-
կանինը: Նրանք տարբեր կերպ են կապված բնության հետ, այնուամենայնիվ, շատ ընդհանրություններ ունեն: Երբ 
մենք փոխում ենք մեր մտապատկերը, և տեսնում աշխարհի բաժանումը իրականության և երազանքների միջև, 
փոփոխվում է նաև մեր ընկալումը: Մենք չենք կարողանում զանազանել, թե որն է իրականը, և որըft ոչ: 

El Sueño del Chamán
The Shaman’s Dream
2011, Spain, 16 min, Betacam, short

Script/Director/Producer/Editing Inmaculada De La Calle
Camera/Sound   Nicolás De La Rosa
Composer   François and Philippe Claerhout 

Two views of the world. The prehistoric man’s view: a shaman and the actual man’s: a scientist. They have dif-
ferent relations with nature, however they have a lot in common. When we change our mental scheme and see 
the world divided between the reality and dreams, it changes the perception of what is real. What belongs to one 
or the other dimension of the world.

Ծնվել է Իսպանիայի Վալլադոլիդ քաղաքում, 1966-ին: Ավարտել է Վալլադոլիդի համալսա-
րանը և ստացել հնագետի բակալավրի աստիճան: Ուուսումնասիրել է բժշկության և գիտության 
պատմություն: Աշխատել է թանգարաններումft կազմակերպելով ցուցահանդեսներ, ինչպես նաև 
Վալլադոլիդում հաճախել է կինոյի, իսկ Մադրիդումft վավերագրական ֆիլմերի դասընթացների: 
«Շամանի երազանքը» նրա առաջին ֆիլմն է: 

Inmaculada De La Calle was born in Valladolid, Spain in 1966. Graduated from the 
University of Valladolid and has Bachelor’s Degree in Archaeology, Medicine and Science 
History. She has worked in museums organizing expositions and also taken courses of cinema 
in Valladolid and documentary script in Madrid. “The Shaman’s Dream” is her first film.

info@promofest.org

SpainÆëå³ÝÇ³
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Մենության հիվանդություն
2011, Իսպանիա, 11 րոպե, 35mm, կարճամետրաժ

Սց./Ռեժ./Մոնտ.ft  Վիրջինիա Լերա
Օպեր.ft  Կրիստինա Պերես, Խուան դե ԱՆդրես
Կոմպ.ft  Ֆրոբ
Հնչ.ft   Գաբրիել Գուտիերես, Սերխիո Լոպես Էրանյա
Դեր.՝   Խավիեր Ռեյ, Քրիստինա Պասկուալ

Միայնությունը զգացում է, հոգեվիճակ, որն ունի բազում հարցեր, բայց ոչ բավարար պատասխաններ...

Lone-Illness
2011, Spain, 11 min, 35mm, short

Script/Director/Editing Virginia Llera
Camera  Cristina Pérez, Juan de Andrés
Composer  Frob
Sound  Gabriel Gutiérrez, Sergio López Eraña
Cast   Javier Rey, Cristina Pascual

Loneliness is a feeling, a state of mind, with many questions and few answers…

Վիրջինիա Լերա
Virginia Llera

Ծնվել է Մադրիդում, Իսպանիա, 1980-ին: Մադրիդի Կոմպլուտենս համալսարանում նա 
ուսումնասիրել է հաղորդակցություն, և մոնտաժft Մադրիդի համայնքի տեսալսողական և 
կինեմատոգրաֆիայի դպրոցում: Տարիներ շարունակ նա աշխատել է շուրջ 40 կարճամետրաժ, 
գեղարվեստական և բազմասերիանոց ֆիլմերի ու գովազդների վրաft որպես սցենարի հեղինակ, 
մոնտաժող և ռեժիսորի օգնական: 

Was born in Madrid, Spain, in 1980. She studied Communication in the Complutense 
University College in Madrid and editing in ECAM (Escuela de Cinematografía y Audiovi-
sual de la Comunidad de Madrid). She’s worked for several years on around 40 short films, 
features, serials and commercials as a script supervisor, editor, assistant director and 
production assistant.

info@promofest.org

Filmography:
“Hotel Room” 
“Live, love, laugh, but…”She also 
produced
“Celos, una teoría” 

SpainÆëå³ÝÇ³
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Կարլա Վադել
Carla Vadell

Վերջին համբույրը Հռոմում
2011, Իսպանիա, 19 րոպե, Betacam, կարճամետրաժ
Սց./Ռեժ.ft  Կարլա Վադել
Օպեր.ft  Միքել Ռոսելյո
Կոմպ.ft  Ջոան Վալենտ
Հնչ.ft   Ջանմարկո դի Կանդիա
Մոնտ.ft  Մարիո Դոնատոնե, Դոմենիկո Բալսամո, Լարա Բալբո

Աննան և Էնրիկոն երիտասարդ սիրահար զույգ են, որոնք ուզում են միասին փախչել, բայց, նախևառաջ, 
պետք է լուծեն իրենց տնտեսական խնդիրները: Էնրիկոն պատշաճ առաջարկ է ստանում մի առեղծվածային 
մարդու կողմից, բայց հրաժարվում էft հուսալով, որ իր ընկեր Պաոլոն իրեն պարտքով որոշ գումար կհատկացնի: 
Ողբերգությունը տեղի է ունենում մի մութ ռոմանտիկ գիշեր, երբ բացահայտվում է սիրո, ընկերության և 
վրեժխնդրության իսկական արժեքը:

Último Beso en Roma
Last Kiss in Rome
2011, Spain, 19 min, Betacam, short

Script/Director  Carla Vadell
Camera  Miquel Roselló
Composer  Joan Valent
Sound  Gianmarco di Candia
Editing  Albert Sánchez
Cast   Mario Donatone, Domenico Balsamo, Lara Balbo

Anna and Enrico are two young lovers who want to escape together but need to solve their economic problems 
first. Enrico receives a good offer from a mysterious man but he refuses this offer thinking his friend Paolo will 
lend him some money. Tragedy appears in a dark-novel night to discover the true meaning of love, friendship 
and revenge.

Ծնվել է Պալմա դե Մայորկայում, 1990-ին: 17 տարեկանում, նա Ֆլորենցիայում հաճախում 
է Նյու Յորքի Կինոակադեմիան: 18-ում տեղափոխվում է Հռոմ, որտեղ երկու տարի ուսանում է 
«Չինեչիտա» կինոյի դպրոցում: 2010-ին այն ավարտում է պարգևներով: 

Was born in Palma de Mallorca in 1990. When she was 17, she took a course in the New 
York Film Academy in Florence. At 18, she moves to Rome, where she studies two years 
at film school Cinecittà. She graduated in 2010 with honors. 

info@promofest.org

SpainÆëå³ÝÇ³
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Լճակի լռությունը
2010, Իրան, 6 րոպե, HD, կարճամետրաժ

Սց./Ռեժ.ft  Ֆաթեմեհ Դասթմարդ
Օպեր.ft  Հեշմաթ Նարենջի
Կոմպ.ft  Ա.Ջ. Սեգերմահ
Հնչ./Պրոդ.ft  Մանսուր Չամանի
Մոնտ.ft  Արաշ Ռասաֆի
Դեր.ft   Շիմա Ամջադի, Բիթա Ախդար

Երկու փոքրիկ աղջիկներ խաղում են լճակի մոտ: Հանկարծ նրանցից մեկի ձեռքից տիկնիկն ընկնում է ջրի մեջ: 
Նա մեկնում է ձեռքըft տիկնիկը լճակից հանելու համար: Բայց տիկնիկի գրեթե կողքինft ջրի տակ, թաքցված է 
ռումբը…

Socoteh Berkeha 
The Silence of the Ponds
2010, Iran, 6 min, HD, short

Script/Director  Fatemeh Dastmard
Camera  Heshmat Narenji
Composer  A.J. Segermah
Sound/Producer  Mansour Chamani
Editing  Arash Rasafi
Cast   Shima Amjadi, Bita Akhdar  

Two little girls are playing by the pond and suddenly one of them drops her doll into the water. She tries to take 
it out of the pond, and very close to where the doll lies, there is hidden land mine... 

Ֆաթեմեհ Դասթմարդ 
Fatemeh Dastmard

IranÆñ³Ý

Ծնվել է 1982–ին: Ավարտել է Դամգհանի Ճարտարագիտական երկրաբանության համալսա-
րանը: Այժմ Թեհրանի իրանցի երիտասարդների կինոկազմակերպության ուսանող է (Թեհրանի 
գրա սենյակ): 

Fatemeh Dastmard born in 1982, graduated from the University of Engineering Geol-
ogy Science, Damghan. Now is a student of Iranian Young Cinema Society- Tehran Office. 

info@setakfilm.com
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Սոհեյլա Նադերի Բենի
Soheila Naderi Beni

Երազանքի շրջանակը
2011, Իրան, 100 վայրկյան, DV, կարճամետրաժ

Ռեժ.՝   Սոհեյլա Նադերի Բենի
Օպեր.ft  Մեհդի Կարգար
Մոնտ.ft  Ջալիլ Դրվիշի
Պրոդ.ft  Մեհդի Կարգար

Մի լուսանկարչուհի, ցամաքած գետում սատկած ձկնիկի է նկարում: Նա գնում է ֆոտոլաբորատորիաft նկարը 
տպելու, և երբ լուսանկարչական թուղթը դնում է երևակիչի մեջ, ձկնիկը կենդանանում է:

Frame of a Dream
2011, Iran, 100 sec, DV, short

Director  Soheila Naderi Beni
Camera  Mehdi Kargar
Editing  Jalil Drvishi
Producer  Mehdi Kargar 

A girl photographer takes a photo of a dead fish in a dried river. She goes to the laboratory to print the photo 
and when she puts the photographic paper into the water basin, the fish comes to life.

Սոհեյլա Նադերի Բենին ուսանող է, սովորում է կինոռեժիսուրա: Նկարահանում է 
կարճամետրաժ և վավերագրական կինոնկարներ: 

Soheila Naderi Beni is a student majroing in directing for cinema. She makes short 
films and documentaries. 

naderi_soheila@yahoo.com

Awards received: 
National Water Festival, Honorary 
Diploma 

IranÆñ³Ý
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Անգույն գույն
Իրան, 2011, 7 րոպե, DV, կարճամետրաժ

Ռեժ.՝   Մահնազ Խաթամի
Օպեր./Մոնտ.ft  Մասուդ Ղորբանի
Դեր.ft   Նիլուֆար Փարյաբ
Պրոդ.ft  Սեյեդ Մասուդ Խաթամի

Այս ֆիլմը մի աղջկա մասին է, որը ջրի մոտ նյութ է փնտրում նկարելու համար: Եվ հանկարծ, ինչ-որ բան, 
գրավում է նրա ուշադրությունը: Մենք չենք կարողանա տեսնել, թե ինչ է դա, մինչև նա չգնա մութ սենյակ, և 
չտպի լուսանկարը: 

Brang epor rang
Colorless Color
Iran, 2011, 7 min, DV, short

Director  Mahnaz Khatami
Camera/Editing  Masoud Ghorbani
Cast   Niloufar Paryab
Producer  Seyed Masoud Khatami

The film is about a girl who is looking for something by the water to take a photo of. She tries to photograph 
different things until something attracts her attention. We cannot see it, however, until she goes to a dark room 
and prints the photo.

Մահնազ Սադաթ Խաթամի
Mahnaz Sadat Khatami

Կինոբաժնի ուսանող էft մագիստրոս: Նկարահանել է երկու ֆիլմ: 

Is a student taking master courses in the field of cinema. She has made two films.

khatami.mahnaz67@yahoo.com

IranÆñ³Ý
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Շիլան Սաադի
Shilan Saadi

Մեր տան հետնամասի ծառուղին 
2011, Իրան, 12 րոպե, HD, կարճամետրաժ
Սց.ft   Քայվան Ֆահիմի
Ռեժ./Պրոդ.ft  Շիլան Սաադի
Կոմպ.ft  Ջամալ Սեգերմահ
Հնչ.ft    Ֆարիդ Սեդագաթ
Մոնտ.ft  Թոֆիգ Ամանի
Դեր.ft   Ջինա Նորանի, Սերվեհ Խեզրի

Ֆիլմը փորձում է լուսաբանել մի շատ անմարդկային և տգեղ ավանդույթ, որն ընդունված է Քրդստանում և, 
մասնավորապես, Մահաբադ քաղաքումft քուրդ ընտանիքների միջև, այն էft կանանց սեռական օրգանների 
խեղում: Պատմությունը երկու երիտասարդ աղջիկների մասին է, որոնք ընկերներ են եղել տարիներ շարունակ, 
բայց նրանց ծնողները որոշում են ենթարկել նրանց այդ խեղմանը մի գնչու կնոջ օգնությամբ: 

Kochehei Poshte Khaneh Ma
An Alley Behind our House
2011, Iran, 12 min, HD, short

Script   Kayvan Fahimi
Director/Producer Shilan Saadi
Composer  Jamal Segermah
Sound  Farid Sedaghat
Editing  Tofigh Amani
Cast   Jina Norani, Serveh Khezri

The film tries to shed light on a very inhuman and ugly tradition between Kurdish families in Kurdistan and 
particularly in Mahabad: female genital mutilation. The story is about two young girls who are friends for many 
years, but their parents decide to circumcise them with the help of a gypsy woman. 

Ծնվել և մեծացել է Մահաբադումft Իրանի մի քրդական քաղաքում, որտեղ նրան 
մեծապես ոգեշնչել են մարդիկ, բնությունը և մշակույթը: Նրա ֆիլմերը հանդիսանում են այդ 
ներշնչանքների արտացոլանքը: 2008-ին ավարտել է Թեհրանի Սուրեհ համալսարանըft 
ստանալով կինոյի բակալավրի աստիճան:

Was born and grown up in Mahabad, a Kurdish city in Iran where she was greatly inspired 
by its people, its nature and its culture and her films and photos are the reflections of this 
inspiration.  Graduated with BA degree in Cinema from Sooreh University in Tehran in 2008.

info@setakfilm.com

Filmography:
2001, Love                                
2003, A childish Scream         
2004, Dowry

IranÆñ³Ý
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Նվերը
2011, Իսպանիա, 18 րոպե, Betacam, կարճամետրաժ

Սց./Ռեժ./Պրոդ./Մոնտ.ft  Իռլանդա Տամբասիո
Օպեր.ft   Դիեգո Մարին
Կոմպ.ft   Բրունո Տամբասիո
Հնչ.ft    Վերա Դոմինգես
Դեր.ft    Պրիսցիլա Դելգադո, Տերեսա Սորիա Ռուանո

Վեցամյա Օլիվիան երկու օրից տոնելու է իր ծննդյան տարեդարձը: Երեկույթին նախապատրաստվելու համար, 
մայրիկին օգնելու ընթացքում, նա երազում է մի հատուկ նվերի մասին, որը ցանկանում է ստանալ:

El Regalo
The Present
2011, Spain, 18 min, Betacam, short

Script/Director/Producer/Editing Irlanda Tambascio
Camera   Diego Marin
Composer   Bruno Tambascio
Sound   Vera Dominguez
Cast    Priscila Delgado, Teresa Soria Ruano 

Olivia, a six-year-old girl, will celebrate her birthday in a couple of days. While helping her mother to prepare 
the party, she dreams of a special gift she wishes to receive.

Իռլանդա Տամբասիո
Irlanda Tambascio

Ծնվել է 1977-ին, Կարակասում, Վենեսուելա: Սովորել է Մադրիդի Կոմպլուտենս համալսա-
րանում: Քոլեջում սովորելու տարիներին սկսել է համագործակցել մասնագետների հետ: 
Այնուհետև նրա հետաքրքրությունը գրավել է մոնտաժային գործը, որն էլ նա ստանձնել է 
հետագայում: 

Was born in Caracas, Venezuela in 1977. Studied the Complutense University in Madrid. 
During her college years she started collaboration with the professional world until she 
discovers editing and takes up this profession. 

gorkaleon@thehousefilms.com

SpainÆëå³ÝÇ³
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Russiaèáõë³ëï³Ý

Քսենյա Օխապկինա
Ksenia Okhapkina

Ձյունահողմ
2010, Ռուսաստանի Դաշնություն, 15 րոպե, HDV, վավերագրական

Սց./Ռեժ./Պրոդ./Մոնտ.ft  Քսենյա Օխապկինա
Օպեր.ft   Ալեքսանդրա Լատիշեվա
Հնչ.ft    Դմիտրի Միխայիլով

Բելոռուսիայի միայնակ, լքված և ձյան մեջ թաղված «Լյուտնիա» գյուղ: Շպակովա Վալենտինա Կիրիլովնանft 
լքված գյուղի միակ բնակիչը, տոնում է Ամանորը: Նա տոնում է այն Բելոռուսիայի նախագահ Ալեքսանդր 
Գրիգորևիչ Լուկաշենկոյի հետ:

Завея
Snowstorm
2010, Russian Federation, 15 min, HDV, documentary

Script/Director/Producer/Editing Xenia Okhapkina 
Camera   Alexandra Latysheva
Sound   Dmitry Mikhailov 

Lonely, abandoned, and deep in snow: the Belarus village of Lutnia. Shpakova Valentina Kirillovna, the only 
inhabitant of an abandoned village, celebrates New Year. She celebrates it together with the President of Belarus 
Alexander Grigorevich Lukashenko.

Ծնվել է 1989-ին, Ռուսաստանում, Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում: Ներկայումս սովորում է 
Սանկտ-Պետերբուրգի կինոյի և հեռուստատեսության պետական համալսարանում, Գութմանի 
դասարանում: «Ձյունահողմը» նրա դեբյուտային ֆիլմն է: 

Xenia Okhapkina was born in St. Petersburg, Russia in 1989. Now she studies at St. Pe-
tersburg State University of Film and TV, class of A.Gutman. “Snowstorm” is her debut film.

kseniaokhapkina@gmail.com

Awards received: 
2010, ISAFF Open Cinema, 
St.Petersburg, Russia, Special 
Prize
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Մայրիկ
2010, Ուկրաինա, 4 րոպե, HDV, վավերագրական

Սց./Ռեժ./Մոնտ.ft  Մարիա Պոնոմարյովա
Օպեր.ft  Ալեքս Կուչմա
Կոմպ.ft  Միրոսլավ Սկորիկ
Հնչ.ft   Ալեքս Օսադչուկ
Արտ.ft   Karpenko-Kariy KNUTC&T 

Հարսանիքը կյանքի ամենաերջանիկ պահն է: Մատանիները, սպիտակ զգեստը և համբույրները լրացնում են 
յուրաքանչյուր հարսանեկան արարողություն: Բայց ի՞նչ է զգում մայրը, երբ այս տոնակատարությունը նշանակում 
էft բաժանում իր երեխայից: Այս կարճամետրաժ վավերագրական կինոնկարը փորձում է փոխանցել մայրական 
զգացումները հարսանեկան արարողության ժամանակ:

Мамочка
Mother
2010, Ukraine, 4 min, HDV, documentary

Script/Director/Editing Maria Ponomarova
Camera  Alex Kuchma
Composer  Myroslav Skoryk
Sound  Alex Osadchuk
Producer  Karpenko-Kariy KNUTC&T 

Wedding is the happiest moment of life. Rings, white dress and kisses accompany each ceremony. But how can 
you feel, when you are the mother of fiancée and this holiday is parting from your child? This short documentary 
film tries to show us Mother’s feelings during the wedding ceremony.

Մարիա Պոնոմարյովա
Maria Ponomareva

Awards received:
30th VGIK IFF, Official Selection

UkraineàõÏñ³ÇÝ³

Ծնվել է 1991-ին Կիևում, Ուկրաինա: Սովորում է Կարպենկոյի անվան Կիևի թատրոնի, 
կինոյի և հեռուստատեսության ազգային համալսարանի 3-րդ կուրսումft ռեժիսոր Յուրի 
Տերեշենկոյի արվեստանոցում: Ուսումնառության երկրորդ տարումft 2010-ի մայիս-հունիս 
ամիսներին, նկարահանել է «Մայրիկ» կարճամետրաժ վավերագրական կինոնկարը:

Was born in Kiev, Ukraine in 1991. She studies at the Karpenko Kiev National University 
of Theater, Cinema & Television, at director Yuriy Tereshenko’s workshop in the third year. 
As a second-year student in May-June, 2010 she made a short documentary film “Mother”.

pponomarevaa@gmail.com
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Գալինա Ադամովիչ
Galina Adamovich

Միանձնուհին
2010, Բելառուս, 56 րոպե, DV, վավերագրական
Սց.ft   Գալինա Ադամովիչ
Օպեր.ft   Տատյանա Լոգինովա
Կոմպ.ft  Իրինա Դենիսովա
Հնչ.ft   Սերգեյ Սինյավսկի
Մոնտ.ft  Մաքսիմ Միխալցով
Արտ.ft   Studio in Honour of Saint Confessor John the Warrior

Ի՞նչը ստիպեց երեք երեխա և մասնագիտական հաջողություններ ունեցող հասուն կնոջը, լքել կյանքը և հագնել 
միանձնուհու զգեստը: Իրինա Դենիսովան եղել է հռչակավոր խմբավար, կոմպոզիտոր և դասախոսft մինչև Սբ. 
Էլիզաբեթի կուսանոցը մտնելը: Սովորական մարդու համար նրա որոշումը մեծ զոհողությունների հետ է կապված: 
Բայց ֆիլմի հերոսի համար դա իսկական հոգևոր բավականություն է:

Инокиня
The Nun
2010, Belarus, 56 min, DV, documentary

Script   Galina Adamovich
Camera  Tatiana Loginova
Composer  Irina Denisova
Sound  Sergey Sinyavskiy
Editing  Maxim Mihaltsov
Produced by  Studio in Honour of Saint Confessor John the Warrior

What made a mature woman with three children and professional success abandon her life and put on a nun’s 
frock? Irina Denisova was a renowned Belarusian conductor, composer and academic teacher before she joined 
St. Elisabeth’s convent. For an average person, her decision entails great sacrifice. But for the film character it 
is a true spiritual fulfilment.

Ծնվել է 1969-ին, Մինսկում: 1994-ին ավարտել է Բելոռուսիայի գեղարվեստի ակադեմիայի 
վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսուրայի բաժինը: Այդ ժամանակվանից սկսածft նա աշխատել 
է «Բելառուսֆիլմ» ազգային կինոստուդիայում և տարբեր հեռուստաալիքներում: Նա 
Բելոռուսիայի կինոմատոգրաֆիստների միության անդամ է, և միջազգային կինոփա ռա-
տոնների բազմակի մրցանակակիր: 

Was born in Minsk in 1969. In 1994 she graduated from the Belarusian Academy of Arts, 
specialized in the field of directing documentaries. Since then she has begun working 
at the National Cinema Company “Belarusfilm” and various Belarusian TV channels. She 
is a member of the Union of Cinematographers of Belarus and a multiple prize winner of 
international film festivals.

galina_adamovich@mail.ru
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Պոեզիա
2011, Իսրայել, 41 րոպե, DV, վավերագրական
Սց./Ռեժ.ft   Դորիթ Վեյզման և Զոհար Սաֆրա-Արբել
Օպեր.ft   Ռութ Քոյիեշ
Կոմպ./Հնչ.ft   Յարոն Դաֆֆան
Մոնտ.ft   Զոհար Սաֆրա-Արբել
Պրոդ.ft   Դորիթ Վեյզման
Արտ.ft    Poetry Place

Ֆիլմը նկարագրում է այն խաղաղ հեղափոխությունը, որը ձեռնարկում է Երուսաղեմի «Քեթովեթ» 
խումբըft վերադարձնելու համար պոեզիայի նշանակությունը և կարևորությունը, առհասարակ, կյանքում և, 
մասնավորապես, Իսրայելի մայրաքաղաք Երուսաղեմում: 

Shira Baam
Poetry
2011, Israel, 41 min, DV, documentary 

Script/Director   Dorit Weisman and Zohar Safra-Arbel 
Camera   Ruth Koiesh 
Composer/ Sound  Yaron Daffan  
Editing   Zohar Safra-Arbel 
Producer   Dorit Weisman
Produced by   Poetry Place 

The film describes the quiet revolution the Jerusalem Ketovet Group generates in order to bring back the rel-
evance and usefulness of poetry in our life in general and in Jerusalem, Israel, in particular.

Դորիթ Վեյզման
Dorit Weisman

IsraelÆëñ³Û»É

Ռեժիսոր, բանաստեղծ և թարգմանիչ: Ծնվել է 1950-ին, ապրում է Երուսաղեմում: Ավարտել է 
Երուսաղեմի Եբրայական համալսարանը:

Director, poet and translator. Was born in 1950, lives in Jerusalem. Is a graduate of the 
Hebrew University of Jerusalem. 

doritweisman@gmail.com

Filmography:
2011, Poetry LTD
2006, Searching for the Peach 
Orchard
2007, Neighbours
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SpainÆëå³ÝÇ³

Ալիսիա Վան Ասչե
Alicia Van Assche

Հետևելով Քեթլիին
2011, Իսպանիա, 14 րոպե, Betacam, վավերագրական

Սց./Պրոդ./Ռեժ.ft  Ալիսիա Վան Ասչե
Օպեր.ft  Օսկար Ռայմոնդես
Հնչ.ft   Միգել Գոնսալես, Դիեգո Ամիգո
Մոնտ.ft  Մարինո Գարսիա, Կարլոս Պրիետո
Արտ.ft   Mil Ojos Producen

Աֆրիկան զարթոնք է ապրում արվեստների արտահայտման բոլոր ձևերում: Ժամանակակից պարը ստիպել է 
նրանց թողնել փողոցները, և գնալ Եվրոպա: Հիմա բոլորն ուզում են նմանվել Քեթլիին: 

Following Kettly
2011, Spain, 14 min, Betacam, documentary

Script/Director/Producer Alicia Van Assche
Camera  Óscar Raimóndez
Sound  Miguel González, Diego Amigo
Editing  Marino García, Carlos Prieto
Produced by  Mil Ojos Producen 

Africa wakes up through Arts in all its forms. Contemporary dancing has made them leave the streets and travel 
to Europe. Now, everyone wants to be like Kettly.

Ծնվել է 1977–ին Մադրիդում, Իսպանիա: 2001-ին ավարտել է Մադրիդի Կոմպլուտենս 
համալսարանի ժուռնալիստիկայի բաժինը: Բազմաթիվ ֆիլմերի ռեժիսոր է, հաջողություն է 
վայելում նաև հեռուստատեսության մեջft որպես ժուռնալիստ: Այժմ աշխատում է իր «Երրորդ 
հարկի իմ հարևանները» երրորդ գեղարվեստական ֆիլմի վրա:

Was born in Madrid, Spain in 1977. In 2001 she graduated from the Complutense Uni-
versity College in Madrid in Journalism studies. She has directed many films, as well as 
enjoys a successful career as a journalist for television. Now she prepares her third long 
feature film named “Mis vecinos del tercero”.

info@promofest.org
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Ցրված սկլերոզի ստվերը
2011, Իրան, 48 րոպե, DV, վավերագրական

Ռեժ./Սց/Օպեր.ft   Զահրա Նիյազի
Պրոդ./Մոնտ.ft   Բեհրուզ Մալբուսբաֆ
Հնչ.ft    Արաշ Խազայի 
Արտ.ft    Khorshid Film Institute 

Ֆիլմն այն կանանց կյանքի մասին է, որոնք տառապում են ցրված սկլերոզով: Հինգ տարբեր կանայք պատմում 
են իրենց սեփական փորձի մասին. այն մասին, թե ինչպես են հաղթահարում հիվանդության հետ առաջացած 
խնդիրները, և թե ինչպես է ցրված սկլերոզը ազդում հասարակության մեջft իրենց հարաբերությունների, և առօրյա 
կյանքի վրա:

Zan Dar Saye M.S
Shadow of MS
2011, Iran, 48 min, DV, documentary

Director/Script/Camera  Zahra Niyazi
Producer/Editor   Behrooz Malboosbaf
Sound   Arash Khaza’ee
Produced by   Khorshid Film Institute

This documentary film is about the life of women with a disabling neurological condition, namely Multiple 
Sclerosis. Five women narrate their own experiences, the way they deal with problems of this disease, and how 
MS affects their relationships and their lives in society.

Զահրա Նիյազի
Zahra Niyazi

IranÆñ³Ý

2006-ից մինչ օրս կինոռեժիսուրայի բակալավր է: Նկարահանում է վավերագրական և 
կարճամետրաժ ֆիլմեր:

Bachelor of film directing since 2006 until now, directing and making documentaries 
and short films.

zahraniyazi@gmail.com



31

Կինը երգում է սառույցի տակ
2011, Իրան, 10 րոպե, DV, անիմացիա

Սց./Ռեժ./Կոմպ./Պրոդ.ft    Մարիամ Խալիզադե
Հնչ.ft      Մեհրշադ Մալաքոտի 
Մոնտ.ft     Ֆարհադ Փակդել
Արտ.ft      Documentary and Experimental Film Center 

Մի փոքրիկ տղա միշտ լսում է, թե ինչպես է մի կին երգում լճի մոտ: Տղան ուզում է իմանալ, թե ով է այդ կինը…

Zani Zire Yakhha Avaz Mikhanad
A Woman Sings Under the Ice
2011, Iran, 10 min, DV, animation

Script/Director/Composer/Producer Maryam Khalilzade 
Sound     Mehrshad Malakoti 
Editing     Farhad Pakdel 
Produced by     Documentary and Experimental Film Center 

A little boy always hears a woman singing near the lake. He wants to know who she is... 

Մարիամ Խալիզադե
Maryam Khalizade

 Ծնվել է 1979-ին Թեհրանում, Իրան: Ավարտել է Արվեստների համալսարանը, ունի 
մագիստրոսի աստիճան: Ուսումնասիրել է անիմացիոն ժանրը: Ստացել է բազում մրցանակներ:

Was born in Tehran, Iran in 1979. Graduated from the Art University, M.A. in animation. 
Has won numerous awards. 

maryamkhalilzade_95@yahoo.com

IranÆñ³Ý
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Ջո Գրաել
Jo Graell

SpainÆëå³ÝÇ³

Ծնվել է Իսպանիայի Վալենսիա քաղաքում: Բարսելոնայում ուսումնասիրել է կինոռեժիսուրա: 
Իր առաջին վավերագրական ֆիլմը նկարահանել է Մարոկոյում 2001-ին: Բազմակի մրցա-
նակակիր է: Նկարահանել է բազմաթիվ կարճամետրաժ ֆիլմեր և կազմակերպել է մշակութային 
և տեսալսողական միջոցառումներ Բարսելոնայում և Բեռլինում: 

Was born in Valencia, Spain. Studied film directing in Barcelona. She shot her first 
documentary in Morocco in 2001. Is a multiple award winner. She has directed numerous 
short films and organized cultural and audiovisual events in Barcelona and Berlin. 

info@promofest.org

Օդեոն: Կանգ առած ժամանակը
2010, Իսպանիա, 29 րոպե, Betacam, վավերագրական

Սց./Պրոդ./Ռեժ.ft   Ջո Գրաել
Օպեր.ft   Նատալյա Ռեգաս
Կոմպ.ft   Արից Վիլոդաս
Մոնտ.ft   Էլոյի Թոմաս

Օդեոն կինոթատրոնը գուցե աշխարհի միակ վայրն է, որտեղ յուրաքանչյուր սեանսը եզակի է: Վալենտին 
Ստավովը կյանքի է կոչում յուրաքանչյուր դասական ֆիլմft օրիգինալ երաժշտության և կոմպոզիցիայի միջոցով: 
Տեխնոլոգիական հերթափոխը երբեք չի փոխարինի «այն ժամանակվա արվեստի» զգացողություններին ու 
էմոցիաներին, որտեղ ոչինչ չի փոխվել 30 տարիների ընթացքում:

Odeon: El Tiempo Suspendido 
Odeon: Time Stood Still 
2010, Spain, 29 min, Betacam, documentary

Script/Producer/Director  Jo Graell
Camera   Natalia Regás
Composer   Aritz Villodas
Editing   Eloi Tomas

The Odeon cinema may be the only place in the world where each session is unique. Valentin Stavov brings 
to life each classic film through original music and compositions. The technological relay will never replace the 
feelings and emotions of this “art of the moment” where nothing has changed in 30 years.

Awards received:
I’ve Seen Films IFF, Italy, Special 
Jury Mention
Autumn in Voronet IFF, Romania, 
Special Jury Mention
Landlocked FF, USA, Best Short 
Documentary
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Նայաթ Մոլուդի
Najat Moludi

Քնարական բանաստեղծությունfl մթության մեջ
2011, Իրան, 12 րոպե, HD, կարճամետրաժ
Սց./Ռեժ./Պրոդ.ft   Նայաթ Մոլուդի
Օպեր.ft   Ամիր Ալիվայիսի
Կոմպ.ft   Քավեհ Սարվարիան
Հնչ.ft    Արաստո Մաֆախերի
Մոնտ.ft   Քամրան Ջահեդի
Դեր.ft    Սոնարիա Յավարի, Նարին Համզեի

Երբեմն մանկությունը քաղցր հիշողությունների մի շարք է, իսկ երբեմն էլft շրջապատը և վախերըft ծնված 
օրվանիցft վատ ազդեցություն են թողնում մարդու գիտակցության վրա ու մթնեցնում են կյանքը: Օրինակft 
հավատքի վախը: Ֆիլմը մի կնոջ մասին է, ով մտաբերում է իր հիշողությունները և շատ բաների համար է 
ափսոսումft մանկությունից մինչև օրս: 

Ghazali Dar Tariki
A Lyric in the Dark
2011, Iran, 12 min, HD, short

Script/Director/Producer  Najat Moludi
Camera   Amir Alivaisi
Composer   Kaveh Sarvarian
Sound   Arasto Mafakheri
Editing   Kamran Jahedi
Cast    Sonaria Yavari, Narin Hamzei     

Sometimes childhood is a series of sweet memories and sometimes environment and fears from birth have a 
bad influence on a person’s mind and darken one’s life. Fears of religion, for example. The film is about a woman 
who recalls her memories and regrets many things.

Ծնվել է 1987-ին, Քրդստանում: Նա շատ էր հետաքրքրված կինոարվեստով, վավերա գրա-
կան ֆիլմեր է նկարահանել Իրաքի քրդական հեռուստաալիքների համար: Նա մեծ հաջո-
ղություններ ունեցավ վավերագրական ֆիլմերի նկարահանման ասպարեզումft իր ցուցաբերած 
հետաքրքրության և հավատի շնորհիվ:

Najat Moludi was born in the summer of 1987 in Kurdistan. She had a great interest 
in cinema. Since the production of a narrative film was very expensive and she had to 
produce documentary films for the Iraqi Kurdistan channels, she produced all these films 
by herself and with a simple digital camera. She has had success in shooting numerous 
documentaries owing to her belief and interest. 

info@setakfilm.com

Filmography:
Teachers are Also Packsaddlers 
An Effort to Grape 
Labor and gold 
A man for Kurdish Music Country

IranÆñ³Ý
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Արդյոք հե՞շտ է… 20 տարի անց
2010, Լատվիա, 84 րոպե, Betacam, վավերագրական
Սց.ft   Նորա Իկստենա, Անտրա Ցիլինսկա
Պրոդ./Ռեժ.ft  Անտրա Ցիլինսկա 
Օպեր.ft  Ուլդիս Միլերս
Կոմպ.  Յուրիս Կուլակովս
Հնչ.ft   Անրիյս Կրենբերգս
Մոնտ.ft  Սանդրա Ալկսնե
Արտ.ft   Juris Podnieks Studio

Ի՞նչ պատահեց ութսունականների այն խռովահույզ սերունդներին, որոնք նպաստեցին սովետական կարգերի 
կործանմանը իրենց անկեղծությամբ: Քսան տարի անց նրանք ունեն նույն տարիքի երեխաներ, ինչ իրենք էին 
այդ ժամանակ: Նրանք ձախողվել են և ունեցել են նաև հաջողություններ: Հարցն այն էft այդ մարդիկ ինչպես են 
այդ ամենին վերաբերվում այսօր, և թե որքանով է այս սերնդի համար հաճելի կյանքի այս ուղևորությունը: 

Vai Viegli...? Pēc 20 gadiem
Is It Easy...? After 20 Years
2010, Latvia, 84 min, Betacam, documentary 

Script   Nora Ikstena, Antra Cilinska           
Producer/Director Antra Cilinska
Camera  Uldis Millers         
Composer  Juris Kulakovs    
Sound  Anrijs Krenbergs        
Editing  Sandra Alksne                
Produced by  Juris Podnieks Studio

What has happened to the rebellious generation of the eighties which helped to destroy the Soviet system 
with its openness? Twenty years later they have got children of the same age as they were then. They have failed 
and they have suceeded. The question is how do these people feel about it all today, and how pleasant this life 
journey has turned out to be for this generation.

Անտրա Ցիլինսկա
Antra Cilinska

LatviaÈ³ïíÇ³

Աշխատել է որպես ռեժիսոր և պրոդյուսերft սկսած 1992-ից: Մինչ այդ աշխատել է որպես 
մոնտաժող լատվիացի վավերագրական ֆիլմերի հանրահայտ ռեժիսոր Յուրիս Պոդնիեքսի հետ: 
Բազմաթիվ ֆիլմերի հեղինակ է և բազմակի մրցանակակիր: 

Has worked as a director – producer since 1992. Before that she worked as an editor 
with the outstanding Latvian documentary film director Juris Podnieks. Is an author of 
numerous films and a multiple award winner.

jps@jps.lv

Filmography:
2002 – Where Does It All Begin?
2000 – Baltic Saga
1997 – Girls from Chaka Street for
1996 – Anatomy of A Provocation
1995 – Accursed Town
1993 – Unfinished Business
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Աննա Արևշատյան
Anna Arevshatyan

Հավասարակշռություն
2011, Հայաստան, 15 րոպե, MOV, էքսպերիմենտալ

Սց./Ռեժ.ft Աննա Արևշատյան
Օպեր.ft Սուրեն Թադևոսյան
Կոմպ.ft Նիկ Եգիբյան
Հնչ.ft  Հրանտ Հովհաննիսյան
Դեր.ft  Արամ Կարախանյան, Տաթև Մելքոնյան
Պրոդ.ft Շուշանիկ Արևշատյան

Սա պատմություն է մի կնոջ մասին, որը փորձել է սովորել խաթարել իդեալական կնոջ պատկերըft ստեղծված 
իր տղամարդու կողմից: Պատմությունft փոխզիջումների, և ինչ-որ մեկի էգոյի մթագնած եզրերի մասին: 
Հավասարակշռությունը այն է, ինչ մենք փնտրում ենք այնպես, ինչպես կյանքի իմաստը:   

Equilibrium
2011, Armenia, 15 min, MOV, experimental

Script/Director Anna Arevshatyan         
Camera Suren Tadevosyan       
Composer Nick Egibyan
Sound Hrant Oganesyan
Cast  Aram Karakhanyan, Tatev Melkonyan
Producer Shushanik Arevshatyan

Equilibrium is a story about a woman who tried to learn to juggle the image of an ideal woman that has been 
created by her man… A story about compromises and blurred edges of one’s own ego. Balance or equilibrium is 
what we are looking for just like the meaning of life.

Ծնվել է Երևանում 1985 թ.: Աշխատել է որպես լրագրող և լուսանկարիչ: Նկարահանել 
է վավերագրական ֆիլմեր, երաժշտական տեսահոլովակներ: Այժմ սովորում է Մոսկվայի 
սցենարիստների և ռեժիսորների բարձրագույն դասընթացներում: 

Was born in 1985, in Yerevan. Worked as a journalist and photographer. She has filmed 
documentaries, music videos. Having decided to enhance her professional skills she entered 
The Higher Courses of Scriptwriters and Film Directors in Moscow. 

annarevshatyan@gmail.com

Filmography
2011 – World from Dawn till Dusk
2011 – The Umbrella
2011 – Alter-ego
2010 – Nur
2010 – Mise en Scene
2009 – One Day of Life
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Filmography:
Karabakh’s Wounds:
Heights of Hope
Will Dawn Return to Karabakh
My Dears. Living and Dead
Karabakh’s Wounds
Soldiers of the Land
Cease-Fire
Spirit and Faith

Կյանքի սիմֆոնիան
2011, Հայաստան, 45 րոպե, DV, վավերագրական

Սց./Ռեժ./Պրոդ.ft   Ցվետանա Պասկալևա
Օպեր.ft   Երվանդ Պետրոսյան, Լևոն Գրիգորյան
Կոմպ.ft   Ավետ Տերտերյան
Մոնտ.ft   Արթուր Գևորգյան
Արտ.ft    TS Film

Ֆիլմը պատմում է մեծն հայ կոմպոզիտոր Ավետ Տերտերյանի կնոջft Երևանի պետական կոնսերվատորիայի 
երաժշտագետ պրոֆեսոր Իրինա Տիգրանովայի ճակատագրի մասին: 

Симфония жизни
Symphony of Life
2011, Armenia, 45 min, DV, documentary

Script/Director/Producer  Tsvetana Paskaleva     
Camera   Ervand Petrosyan, Levon Grigoryan
Composer   Avet Terteryan
Editing   Artur Gevorgyan
Produced by   TS FILM

The film tells about the destiny of a musicologist, professor of Yerevan State Conservatory, Irina Tigranova, spouse of 
great Armenian composer Avet Terteryan. 

Ցվետանա Պասկալևա
Tsvetana Paskaleva

Բուլղարացի կինոռեժիսոր և ժուռնալիստ: 1991-1994 թթ. Ցվետանան աշխատել է Լեռնային 
Ղարաբաղում որպես ժուռնալիստ, կինո ռե ժիսոր և օպերատորft զարգացող կոնֆլիկտը 
լուսաբանելու համար: Այս տարիների ընթացքում նա ստեղծել է բազմաթիվ ռեպորտաժներ և 
7 վավերագրական ֆիլմեր Բուլղարիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի մեդիայի համար: 
Ցվետանան արժանացել է բազմաթիվ նշա նակալից մրցանակների տարբեր միջազգային 
կինոփառատոնների ժամանակ իրft «Ղարաբաղի վերքերը» ֆիլմաշարի համար: 

Bulgarian filmmaker and journalist. In 1991-1994 Tsvetana worked in Nagorno Karabakh 
as a journalist, filmmaker and camerawoman to cover the evolving conflict. During these 
years she produced numerous reports and 7 documentaries for the media in Bulgaria, France, 
Russia, the USA. Tsvetana received a number of prestigious awards at international film 
festivals for her   “Karabakh’s Wounds” series.

tsvetanapaskaleva@gmail.com

ArmeniaÐ³Û³ëï³Ý



37

Դիանա Սարգսյան
Diana Sarkisian

Էսկապիզմ
2011, Հայաստան, 6 րոպե, DV, կարճամետրաժ

Սց./Ռեժ.ft  Դիանա Սարգսյան
Օպեր.ft  Նարեկ Սարգսյան, Անդրանիկ Կիրակոսյան, Արսեն Երանոսյան
Կոմպ./Հնչ.ft  Նայթվիշ
Մոնտ.ft  Դիանա Սարգսյան, Հայկ Ստեփանյան
Դեր.ft   Արմինե Ժամկոչյան, Սոնա Ժամկոչյան 

Ներկայացվում է իրականությունից դեպի պատրանքների աշխարհ փախչելու մարդու ցանկությունը: Դա 
նպաստում է երևակայության զարգացմանը, և այստեղից էլ սկսվում է անձի պառակտումը:

Escapism
2011, Armenia, 6 min, DV, short

Script/Director  Diana Sarkisian 
Camera  Narek Safaryan, Andranik Kirakosyan, Arsen Eranosyan 
Composer/Sound Nihgtwish 
Editing  Diana Sarkisian, Hayk Stepanian 
Cast   Armine Jamkochyan, Sona Jamkochyan

It represents the human desire to escape from reality to the world of illusion. Imagination contributes to the 
creation of the imaginary atmosphere and here starts the personality split.

Դիանան 21 տարեկան է, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեժիսուրայի 
ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի է: 

Diana is 21 years old. She is a fourth-year student at Yerevan State University of Theatre 
and Cinema, Faculty of Directing. 

syurrealistka@mail.ru

Filmography:
Escapism
The Hippies are Coming
Speed in Blood
Marionette
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Հայուհի
2010, Հայաստան, 5 րոպե, DV, կարճամետրաժ

Սց./Ռեժ./Օպեր./Պրոդ.ft    Նոնա Խուրշուդյան
Մոնտ.ft     Աբրահամյան Կարեն
Դեր.      Աբրահամյան Ապետ, Հարեյան Ռոզա

Ֆիլմը պատմում է Հայկական հարսանիքներից հետո ընդունված «Կարմիր խնձորի» ավանդույթի մասին:

Armenian Girl
2010, Armenia, 5 min, DV, short

Script /Director/Camera/Producer   Nona Khurshudyan            
Editing     Abrahamyan Karen        
Cast      Abrahamyan Apet, Hareyan Roza    

The film tells about the “Red Apple” tradition after Armenian weddings.

Նոնա Խուրշուդյան
Nona Khurshudyan

Ծնվել է 1989-ին: Ավարտել է Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի կինոռեժիսուրայի 
ֆակուլտետը: 

Was born in 1989. Graduated from Yerevan State College of Culture, Department of 
Film Directing.

nonnakhurshudyan@mail.ru
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Հասմիկ Հովհաննիսյան, Ջոյզեֆ Յաո Լադզեկպո
Hasmik Hovhannisyan, Joseph Yao Ladzekpo 

Անդրադարձներ
2011, ԱՄՆ, 4 րոպե, HD, վավերագրական
Սց./Ռեժ.ft  Հասմիկ Հովհաննիսյան, Ջոյզեֆ Յաո Լադզեկպո
Օպեր.ft  Ջոյզեֆ Յաո Լադզեկպո
Մոնտ.ft  Հասմիկ Հովհաննիսյան
Արտ.ft   The Documentary Center at George Washington University

Կյանքի բանաստեղծական արտացոլանքft ծեր աղավնու աչքերով: Եվս մի զբաղմունքներով լի օր է 
բացվում բոլորի համար, մինչդեռ միայնակ աղավնին հետևում է այդ ամենին կողքից: Սա ութսունհինգամյա 
աֆրոամերիկյան դերասանուհի Դորիս Թոմասի պատմությունն է, որն ապաքինվել է կրծքի քաղցկեղից: 

Reflections
2011, USA, 4 min, HD, documentary

Script/Director  Hasmik Hovhannisyan, Joseph Yao Ladzekpo 
Camera  Joseph Yao Ladzekpo 
Editing  Hasmik Hovhannisyan 
Produced by  The Documentary Center at George Washington University

A poetic reflection of life through the eyes of an old pigeon. Another busy day starts for everyone, while the 
lonely old pigeon follows it from aside. This is the story of Doris Thomas, an 85-year of Afro-American actress, a 
breast cancer survivor.

Հայ կինոռեժիսոր, որը ներկայումս ապրում և սովորում է Շվեդիայի կինոյի և մեդիայի Լունդ Համալսա-
րանում: Նա ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, ինչպես նաև Ջորջ Վաշինգտոնի անվան 
համալսարանի վավերագրական ժանրի կենտրոնը 2010-ին: 2004-2010 թթ. աշխատել է հայկական 
կինոարդյունաբերության մեջft տեղական և միջազգային ֆիլմերի նախագծերի վրա:

Armenian filmmaker, who currently lives and studies Film and Media producing at Lund University in 
Sweden. She is a graduate of Yerevan State University and the Documentary Center of George Washington 
University in 2010. In 2004-2010 she worked in the Armenian film industry, including a number of local and 
international film projects. 

Ջոյզեֆ Յաո Լադզեկպոն դասավանդում է կինեմատոգրաֆիա Ակրայի ֆիլմի և հեռուստատեսության 
ազգային ինստիտուտում, ինչպես նաևft Գանայի նյույորքյան համալսարանում: Մրցանակակիր օպերատոր է, 
աշխատում է գովազդ ների, խաղարկային ֆիլմերի, իրական հեռուստաշոուների և հեռուստադրամաների վրա: 

Joseph Yao Ladzekpo teaches cinematography at the National Film and Television Institute in Accra, Ghana 
and at the New York University of Ghana campus. An award winning cameraman, he works on commercials, 
feature films, Reality TV shows and television drama.

hi_hamsik@yahoo.com
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Էջմիածին
2011, Հայաստան, 4.19 րոպե, DV, վավերագրական

Սց./Ռեժ.ft  Անահիտ Բաղդասարյան
Օպեր.ft  Անդրանիկ Կիրակոսյան, Նարեկ Սաֆարյան
Մոնտ.ft  Նարեկ Սաֆարյան 

Այս վավերագրական ֆիլմը Էջմիածնի մասին է: 

Ejmiatsin
2011, Armenia, 4.19 min, DV, documentary

Script/Director  Anahit Baghdasaryan 
Camera  Andranik Kirakosyan, Narek Safaryan 
Editing  Narek Safaryan

This documentary describes Ejmiatsin.

Անահիտ Բաղդասարյան
Anahit Baghdasaryan

Անահիտը 20 տարեկան է: Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեժիսուրայի 
ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի է: 

Anahit is 20 years old. She is a fourth-year student at Yerevan State University of Theatre 
and Cinema, Faculty of Directing. 

araratanahit@mail.ru

Filmography:
Impulse
The Armenian Church
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Վիկտորյա Փոշոտյան
Viktorya Poshotyan

Մի պատմություն իմ կյանքից
2011, Հայաստան, 35 րոպե, DV, էքսպերիմենտալ

Սց.ft   Վարդուհի Գասպարյան
Օպեր./Մոնտ.ft  Վիկտորյա Փոշոտյան
Կոմպ.ft  Ի. Կրուտոյ, Ս. Միխայլով
Հնչ.ft   Պարույր Բաղյան
Դեր.ft   Վարդ Յան, Արմեն Մարգարյան, Անուշ Ֆրանգուլյան, Վահագ Մկրտչյան,  
   Սերգեյ Հովհաննիսյան
Պրոդ.ft  Վ. Փոշոտյան, Վ. Գասպարյան
Արտ.ft   Home Video

Ֆիլմը իրական և փաստացի սիրային պատմության մասին է մի աղջկա կյանքից…

One Story of my Life
2011, Armenia, 35 min, DV, Experimental

Script   Varduhi Gasparyan
Camera / Editing Viktorya Poshotyan
Composer  I. Krutoy, S. Mikhailov
Sound  Paruir Baghyan
Cast   Vard Yan, Armen Margaryan, Anush Fragulyan, Vahagn Mkrtchyan, Sergey Hovhannisyan
Producer  V. Poshotyan, V. Gasparyan
Produced by  Home Video

The film is about a virtual and real love story from a girl’s life… 

Ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեժիսուրայի ֆակուլտետը 
2000 թվականին: Բազմաթիվ համերգների ռեժիսոր է, այդ թվում Ա. Սպենդիարյանի անվան 
օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի 70-ամյակին նվիրված համերգը: 
Մի շարք կարճամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմերի, երաժշտական տեսահոլովակի, մի 
վավերագրական և մեկ ֆոտոֆիլմի հեղինակ է: 

Graduated from Yerevan State Institute of Theatre and Cinema, Department of Direction 
in 2000. Has directed several concerts, the one dedicated to the 70th Anniversary of the 
Spendiaryan Opera and Ballet National Academic Theatre among them. She is an author 
of some short feature films, musical clip, a documentary and a photo film. 

vikap7@mail.ru
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Պատմություն
2010, Հայաստան, 4.20 րոպե, DV, էքսպերիմենտալ

Սց./Ռեժ.ft  Հայարփի Ասոյան
Օպեր.ft  Տիգրան Մակարյան
Դեր.ft   Մերի Հակոբյան, Էրիկ Պետրոսյան, Վահե Ենգիբարյան

Ընտանեկան պատմություն, որտեղ ամուսինների ներքին կոնֆլիկտը ազդում է երեխայի հոգեբանության վրա: 

Story
2010, Armenia, 4.20 min, DV, Experimental

Script/Director  Hayarpi Asoyan
Camera  Tigran Makaryan
Cast   Mary Hakobyan, Erik Petrosyan, Vahe Yengibaryan 

A family story where the conflict between parents influences the child’s psychology.

Հայարփի Ասոյան
Hayarpi Asoyan

Սովորել է հեռուստա-ռադիո ակադեմիայում, ավարտել է Հայաստանի Ազգային կինո-
կենտրոնի Հայֆիլմ կինոդերասանի ստուդիան: Աշխատել է «Մհեր Մկրտչյան» արտիստական 
թատրոնում որպես ադմինիստրատոր, «Շանթ» հեռուստաստուդիայումft որպես երկրորդ ռե ժիսոր: 
Այժմ աշխատում է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում որպես 
ռեժիսորի օգնական, ինչպես նաև «Մարի և ընկերներ» ՍՊԸ-ումft որպես սցենարիստ և ռեժիսոր: 

Studied at the Academy of Radio and Television, graduated from the “Hayfilm” studio 
of the Armenian National Film Center. Worked at the Mher Mkrtchyan Theatre as an ad-
ministrator, at “Shant” TV as a second director. Now she works at the Gabriel Sundukyan 
National Academic Theatre as an assistant director, as well as at “Mari and Friends” Ltd., 
as a script-writer and director. 

hayarpi83@mail.ru

ArmeniaÐ³Û³ëï³Ý
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Փիրուզա Խալափյան
Piruza Khalapyan

Ծնվել է Հայաստանում 1983-ին: Սովորել է լուսանկարչություն Կովկասյան մեդիա ինստի-
տուտում: Ներկայումս սովորում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի 
վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսուրայի բաժնի չորրորդ կուրսում: Սովորելու ընթացքում 
նկարահանել է չորս կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմեր, այժմ աշխատում է իր 
ավարտական ֆիլմի վրա:

Was born in Armenia in 1983. Studied photography at the Caucasus Media Institute. 
Currently she is in her fourth year at Yerevan State Institute of Theatre and Cinematogra-
phy, studying the specialization of documentary film director. During her studies she has 
created four short documentary movies and currently she is working on her graduation film. 

Վերհիշելով քեզ
2010, Հայաստան, 6 րոպե, DVD, վավերագրական

Սց./Ռեժ./Օպեր.ft   Փիրուզա Խալափյան

Ֆիլմը պատմում է Սեդա տատիկի ամենօրյա կյանքի մասին: Ինչպես է անցկացնում նա իր օրըft 
հիշողություններով, հուզմունքով և տեսողությամբ: 

Remembering You
2010, Armenia, 6 min, DVD, documentary

Script/ Director/Camera  Piruza Khalapyan       

The film tells about the everyday life of granny Seda. How she spends her day with her memories, excitement 
and eye-sight.

Awards received:
«Yes Em» 6th International 
Youth FF, Ara Vahuni Prize for 
the best documentary film

ArmeniaÐ³Û³ëï³Ý
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GOEAST
FESTIVAL 
OF CENTRAL 
AND 
EASTERN EUROPEAN 
FILM

GOEAST
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 
ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՖԻԼՄԵՐԻ 
ՓԱՌԱՏՈՆ
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Ուսանողական մրցույթ 2011
STUDENTS‘ COMPETITON 2011

Օգոստոս 2008
2009, Վրաստան, 18 րոպե, Beta SP, գունավոր
Ռեժ.՝ Աննա Չերկեզիշվիլի

2008-ի օգոստոս ամսին Ռուսաստանը և Վրաստանը սկսեցին 
պատերազմել: Ընտանիքները կորցրին իրենց բարեկամներին 
և հարկադրված լքեցին իրենց տներն ու գյուղերը: Պատերազմն 
ընկալվում է որպես անձնական ողբերգություն, իսկ մարդիկft 
որպես քաղաքական հետաքրքրությունների զոհ: 

AGVISTO 2008 / AUGUST 2008
2009, Georgia, 18 min, Beta SP, colour
Director Anna Cherkezishvili

Russia and Georgia went to war in August 2008. Families lost 
their relatives and were forced to leave their houses and villages. 
A consideration of war as a personal tragedy, and of people as the 
victims of political interests.

Հանդիսատեսի մրցանակ!  վավերագրական ֆիլմերի անվանակարգում 
The audience award in the category of documentaries 

Բ-1033 
2009, Լեհաստան, 6 րոպե, Beta SP, գունավոր
Ռեժ.՝ Պավել Կրիսզակ

Վարքագծի ուսումնասիրություն. Սենյակումft մանկա կան 
մահճակալ, նրանում՝ լացող երեխա: Սենյակում կողպված կնոջը 
տեսնում են պատուհանի ապակու միջով: 

B-1033 
2009, Poland, 6 min, Beta SP, colour
Director Paweł Kryszak

A behavioural study: a room with a cot, inside it a crying child. A 
woman locked inside the room is observed through a pane of glass.

Հանդիսատեսի մրցանակ!  անիմացիոն և փորձարարական ֆիլմերի անվանակարգում
The audience award in the category of animated and experimental films

Ապակու միջով
2009, Լեհաստան, 14 րոպե, Beta SP, գունավոր
Ռեժ.՝ Իգոր Չոյնա

Երիտասարդ տղամարդը ուշ է մասնակցում իր մորա քրոջ թաղմանը 
մի փոքրիկ գյուղում: Տեղաբնակ կանայք միանգամից հասկանում են, 
որ նա քաղաքացի է, այլft ոչ տեղացի: Հետո նա ուշանում է վերջին 
ավտոբուսից, և ստիպված է լինում գիշերել «թշնամիների մեջ»:

PRZEZ SZYBĘ / THROUGH GLASS
2009, Poland, 14 min, Beta SP, colour
Director Igor Chojna

A young man arrives late for his aunt’s funeral in a little village. The local 
women immediately make it clear that he’s a townie, an outsider. Then he 
misses the last bus and is obliged to spend the night “among the enemy”.

Հանդիսատեսի մրցանակ!  խաղարկային կարճամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգում և BHF 
բանկի հիմնադրման մրցանակ 
The audience award in the category of fiction shorts and the BHF-BANK Foundation Award 
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Ամռան վերջին օրը
2010, Լեհաստան, 33 րոպե, DigiBeta, գունավոր
Ռեժ.՝ Պյոտր Ստասիկ

Ոգեշնչվածft իր սեփական մանկության հիշողություններով՝ 
կինոռեժիսոր Պյոտր Ստասիկը, ներկայացնում է Ռուսաստանի 
Պեմզա գավառական քաղաքի մի քանի աշակերտների, որոնք 
ռազմական դպրոց են հաճախում: Նրա ֆիլմը բացահայտում է 
աշակերտների առօրյանft դպրոցական և արտադպրոցական ժամերին 
մի հաստա տու թյունում, որը կարգապահություն, հնազանդություն 
և հայրենասիրություն է սերմանում թվովft շուրջ չորս հարյուրft յոթից-
տասնյոթ տարեկան դեռահասների մեջ: Կոկիկ համազգեստով 
աշակերտները, որոնք, ինչպես տեսնում ենք, ռուսական ռազմական 
պատմությունը և պատերազմի սարսափներն են ուսանումft խստադեմ 
կանանց և մեծահասակ գեներալների մոտ, մանկամիտ, անչափահասի 
տպավորություն են թողնում, բայց դասարանից դուրս նրանք 
վերածվում են նորմալ երեխաների և պատանիներիft իրենց տարիքին 
բնորոշ նախասիրություններով, ցանկություններով և երազանքներով: 
Յոթնամյա Արտյոմը քննադատաբար է նայում իր դասընկերներինft 
դասարանի հրամանատարի իր դերում. ազատ ժամանակ նա հավաքում 
է մեքենաների նմուշներ կամ էլ քննարկում է իր երազանքները ընկերոջ 
հետ: Տասնմեկամյա ռոմանտիզմի հետևորդ Կիրիլը սիրահարվել է իրեն 
հասակակից մի աղջկա, բայց անհարմար է զգում խոստովանել իր 
զգացմունքները: Տասնվեցամյա Մաքսիմը շուտով պետք է ավարտի, 
ի վերջո դպրոցը նրան սովորեցրել է չափահասության որոշակի 
ասպեկտներ, նա ապագայի հանդեպ խառը զգացողություններ ունի: 
«Երբ ես փոքր էի, ես ուզում էի մեծանալ որքան հնարավոր է շուտ,– 
ասում է նա,– բայց հիմա ես չեմ ուզում չափահաս դառնալ»:

KONIEC LATA / THE LAST DAY OF SUMMER
2010, Poland, 33 min, DigiBeta, colour

Director Piotr Stasik

Inspired by his own childhood recollections, filmmaker Piotr Stasik 
portrays several pupils attending a cadet school in the Russian pro-
vincial city of Penza. His film observes the day-to-day life, inside and 
outside school hours, of pupils in an institution that drills discipline, 
obedience and patriotism into four hundred adolescents between the 
ages of seven and seventeen. The neatly uniformed pupils we see re-
ceiving lessons in Russian military history and the horrors of war from 
stern-looking women and ageing generals look like miniature adults; 
outside the classroom they turn into normal children and adolescents 
with typical hobbies, wishes and dreams. Seven-year-old Artiom keeps 
a critical eye on his fellow pupils in his function of class commander; 
in his spare time he collects model cars or discusses his dreams with 
a friend. The eleven-year-old romanticist Kiril has fallen in love with a 
girl of the same age, but is too shy to confess his feelings. At sixteen, 
Maksim is due to graduate shortly; after all the school has taught him 
about certain aspects of adulthood, he has mixed feelings about the 
future. “When I was small I wanted to grow up as fast as possible,” he 
says. “But now I don’t want to become an adult.”

Վավերագրական ֆիլմի մրցանակ – “Հիշողություն և ապագա” EVZ հիմնադրամ
Documentary Award – “Remembrance and Future” of the Foundation EVZ



48



49

A retrospect of the films by 
Janina Lapinskaite
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Յանինա Լապինսկայտե
Լիտվացի կինոռեժիսոր է, դերասանուհի, սցենարիստ և դասախոս: 

Յանինա Լապինսկայտեն ծնվել է 1953-ին, Լիտվայի Շաուլայ քաղա-
քում: 1970-1975թթ. Լիտվայի կոնսերվատորիայում ռեժիսու րա է ուսումն ա-
սիրել: Սկսած 1975-իցft լիտվական հեռուստատեսությունում աշխա տել էft 
որպես ռեժիսոր: Ներկայումս հիմնականում աշխատում էft որ պես հեղինակ 
և ռեժիսորft վավերագրական ֆիլմերի վրա, և, որ պես երկրորդ ռեժիսորft 
խաղարկային ֆիլմերի վրա: Նրա ֆիլմերի կեր պար ներն իրական մարդիկ 
են, որոնք հայտնվել են կյանքի եզերքին, էքսցենտրիկների շարքում, և կամft 
իրենց սեփական խճճված կյանքում: 

Նա հետևողականորեն բարելավում է իր անհատական “միջին” ոճը, որը 
իր ուրույն տեղն է գտել դասական և վավերագրական ֆիլմերի միջև:

Լապինսկայտեն միշտ որոշակիորեն զգում է իր կերպարների գոյության 
անասելի ողբերգությունը: Այդ հերոսները կողմն ա կի անձիք են: Նրանց 
տեսնելու համար պետք է ունենալ խորաթա փան ցություն, նրանց մասին 
խոսելու համարft խիզախություն: 

«Իմ ֆիլմերի հերոսները ուշադրություն չեն փնտրում կամ խնդրում, 
նրանք չեն ցանկանում լինել ուշադրության կենտրոնում: Ես ունեմ նրանց 
կարիքը, և ոչ թե նրանքft իմը: Իմ գրեթե բոլոր ֆիլմերի ավարտին ինչ-
որ մեկը գնում է առաջft դեպի հորիզոն. ես մնում եմ, մինչև իմ հերոսների 
հեռանալը … »,- ասում է կինոռեժիսորը:

Լապինսկայտեն իր “Էլֆերի կյանքից” վավերագրական ֆիլ մում, որը 
հիմնված է իրական մարդկանց կյանքի վրա, ներ կա յացնում է մարդկանց, 
որոնց հանդեպ ճակատագիրը անո ղորմ էր և դաժան: Այնուամենայնիվ, այս 
իրականությունը լի է նշաններով, որոնց հեղինակը ամենամեծ նշանա կու թյունն 
է տա լիս: Մի ծեր կին բնակվում է երեք գաճաճ երեխաների հետ: Նա նրանց 
կենսաբանական մայրը չէ, բայց հենց այն մարդն է, որը նրանց պաշտ պանել է 
կյանքի հարվածներից: «Պարզապես չես կարողանում նրանց որպես երեխայի 
չվերաբերվել,– ասում է ռեժիսորը,– և, միանգամայն անսպա սելիորեն, դու 
հասկանում ես, որ նրանք այնքան մեծ են, որ կարող են քո ծնողը լինել»: Ֆիլմը 
1994-ի Բար կինոփառատոնի, և 1995-ի Մոնտե Կարլոյի ու Էստոնիայի Պամու 
քաղաքի կինոփառատոնների մրցանակակիր է: 

Գոյություն ունեն կերպարներft ցնցոտիների մեջ, որոնք շարժվում են 
հսկա արահետով: Ֆիլմի տեսախցիկը կանգ է առնում Մանեի հայտնիft 
«Նա խաճաշը խոտերին» նկարչական ստեղծագործության վրա: Այնուամե-
նայնիվ, ոչ անցյալ դարի փարիզեցու տեսանկյունից, այլ մի կնոջ աչքերով, 
որը, դիմելով արվեստագետներին, կհնչեցնի այսպիսի խոսքեր. «Ես 
ձեզ բոլորիդ սիրում եմ, բայց ես այնքան աղքատ եմ, և ես ուզում եմ, որ 
ձեզանից յուրաքանչյուրը, ում դիմանկարների համար ես բնորդել եմ, տա 
ինձ մի լիտրա, որպեսզի ես կարողանամ իմ ծննդյան վաթսունհինգերորդ 
ամյակի առթիվ, ինձ համար գնել գունավոր հեռուստացույց … ընդամենը 1 
լիտրա…և դա էլ դեռ շատ է»: Կնոջ մենախոսությունը այս վավերագրական 
ֆիլմումft «Վեներանft կատվի հետ», ընդհանրացնում է բնորդի ճակատա-
գիրը: Ֆիլմը արժանացել է մրցանակների Եկատերինբուրգի, ինչպես նաև 
Սալոնիկի կինոփառատոններում:

«Վենեսիուսի կյանքը և Ցեզարի մահը» արժանացել է մրցանակներիft 
Սանկտ Պետերբուրգի և Ռիգայի կինոփառատոններում: Հիսուն տարեկան 
հասակում կինն ու երեխաները լքում են Վենեսիուսին: Մի լքված 
ագարակում Վենեսիուսի միակ ընկերը մի խոզուկ էft Ցեզար անունովft նրա 
դժբախտության միակ վկան: 

Լապինսկայտեն իրft «Տանիքի վրա պարող կինը» ֆիլմում լուսաբանում 
է կնոջ մարմնի կատարելությունը և հոգու աններդաշնակությունը: Ներքին 
ձգտումները և իրականությունը… 

Նրաft «Գնացքը կանգ է առնում հինգ րոպեով» ֆիլմը պատմում է 
մի քաղաքի և բնակիչների մասին: Երկաթգծի կայարանում մի մեծ քար 
հիշեցնում է այն ժամանակների մասին, երբ գնացքն այստեղ ավելի երկար 
ժամանակով էր կանգ առնում, վերցնելու համար հազարավոր ուղևորներիft 
միայն Սիբիրի լայն տարածքներում իջեցնելու համար: Այժմ այն կանգ 
է առնում միայն հինգ րոպեով: Այո, այսքան ժամանակը բավական է 
հրաժեշտի համբույր և վերադարձի խոստում տալու համար: 
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Janina Lapinskaitė 
Lithuanian film director, an actress, a scriptwriter and a teacher.

Janina Lapinskaite was born in 1953, in Šiauliai, Lithuania. From 1970 
to 1975 she studied film directing at the Music Academy of Lithuania. Since 
1975 she has worked as a director at the Lithuanian Television. Currently she 
is mainly working on documentaries as an author and director and feature 
films as the second director. She is also the scriptwriter of the majority of 
her films. The characters of her movies are people who find themselves on the 
sidelines of life, eccentrics with complicated lives.

She is consistently improving her individual “intermediate” style, which 
is between classical film and documentary. She always precisely feels the 
unutterable tragedy of her characters’ existence. These heroes are outsid-
ers. One must have insight in order to see them and bravery to be able to 
speak about them.

“The heroes of my films don’t seek or ask for attention, they don’t want 
to be in cynosure. It is me who needs them and not vice versa. Almost all 
my films end with someone going towards the horizon. I’m staying, while 
heroes leave,” says the director.

Already a prize winner in creative documentary in Monte Carlo, she 
features people to whom the fate was merciless and cruel. The television 
documentary “From the Life of Elves” is based on the life of real people. 
Nevertheless, this reality is full of signs which the author contemplates to 
be most significant. An old woman resides with three dwarf children. She is 
not their biological mother, but it was her who has protected them all from 
grimaces of life. “You can’t help treating them like children”, the director 
says, “and then, all of a sudden, it strikes you that they are old enough to 
be your parents.” The film was awarded at the Bar Festival in 1994 and at 
Festivals in Monte Carlo and Pärnu, Estonia in 1995.

There are figures in ancient clothes moving along the huge path. Film 
camera stops at the composition of famous painting “Breakfast on the Grass” 
by Manet. However, it’s not the eyes of the Parisian from the last century, 
but the eyes of a woman, who, later in the film, appealing to the artists 
will pronounce such prosaic words: “I love you all… But I am so poor. So I 
want each of you, whose portraits I was posing for, to give 1 litras so that 
I can buy a color TV set for my 65th birthday. Just 1 litras… and it would 
be very much.” The monologue of this woman in the documentary “Venus 
with a Cat” is likely to generalize a destiny of a poser. The film was awarded 
a prize at the Film Festival in Yekaterinburg, as well as in Thessaloniki.

“Venecijus’ life and the death of Cesar” was awarded prizes at Film 
Festivals in Saint Petersburg and Riga. Venecijus in his late fifties is left 
by his wife and kids. In the abandoned farm his only company is a piglet 
with the unusual name Cesar, the only witness of his misfortune. 

Her film “Woman Dancing on the Roof” sheds light on the perfection 
of the female body and spiritual disharmony. The inner ambitions and the 
reality...

The film “Train Stops for Five Minutes” tells about a town N and its 
people. A huge stone on the Railway Station Square reminds of the moments 
when the train used to stop here for longer in order to swallow thousands 
of people only to spit them out in the wide open spaces of Siberia. Now 
it stops only for five minutes. Yet this is enough time for farewell kisses 
and a promise to return.

Filmography:
1994 – This is My Destiny
1995 – From the Life of Ants
1996 – From the Life of Elves
1997 – Venus with Cat
1998 – From the Life of Lambs
1999 – Magic of Travel
2000 – An Act
2002 – Venecijus’ Life And the 

Death of Cezar
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Էլֆերի կյանքից (1996)
«Էլֆերի կյանքից» վավերագրական ֆիլմում, որը հիմնված է իրական մարդ-

կանց կյանքի վրա, նա  ներկայացնում է մարդկանց, որոնց հանդեպ ճակա տա-
գիրը անողորմ էր և դաժան: Մի ծեր կին բնակվում է երեք գաճաճ երեխաների 
հետ: «Պարզապես չես կարողանում նրանց չվերաբերվել որպես երեխայի,– ասում 
է ռեժիսորը,– և, միանգամայն անսպասելիորեն, դու հաս կա նում ես, որ նրանք 
այնքան մեծ են, որ կարող են քո ծնողը լինել»: 

From the Lives of Elves (1996)
The documentary “From the Life of Elves” is based on the life of real people. An 

old woman resides with three dwarf children. “You can’t help treating them like 
children”, the director says, “and then, all of a sudden, it strikes you that they are 
old enough to be your parents.” 

Awards received: 
1994, Bar Festival 
1995, Festivals in Monte Carlo and 
Pärnu, Estonia

Վենեսիուսի կյանքը և Սեզարի մահը (2002)
Հիսուն տարեկան հասակում Վենեսիյուսին լքում են իր կինն ու երեխաները: Մի 

լքված ագարակում Վենեսիուսի միակ ընկերը մի խոզուկ էft Սեզար անունովft իր 
դժբախտության միակ վկան: 

Venecijus’ life and the death of Cezar (2002)
Venecijus in his late fifties is left by his wife and kids. In the abandoned farm his only 

company is a piglet with the unusual name Cesar, the only witness of his misfortune. 

Awards received:
2002, Film Festival, Saint Petersburg 
2002, Film Festival, Riga

Awards received:
1997, Film Festival, Yekaterinburg
1998, Film Festival, Saloniki

Վեներան կատվի հետ (1997)
Գոյություն ունեն կերպարներft ցնցոտիների մեջ, որոնք շարժվում են հսկա արա-

հետով: Ֆիլմի տեսախցիկը կանգ է առնում հայտնի «Նախաճաշը խո տերին» նկար-
չական ստեղծագործության վրաft Մանեի հեղինակությամբ: Կնոջ մենա  խոսությունը 
այս վավերագրական ֆիլմում ընդհանրացնում է բնորդի ճակա տա գիրը: 

Venus with a Cat (1997)
There are figures in ancient clothes moving along the huge path. Film camera 

stops at the composition of famous painting “Breakfast on the Grass” by Manet. 
The monologue of this woman in the documentary “Venus with a Cat” is likely to 
generalize the destiny of a poser. 

Տանիքի վրա պարող կինը (2008)
Ֆիլմը լուսաբանում է կնոջ մարմնի կատարելությունը և հոգու աններդաշ-

նակությունը: Ներքին ձգտումները և իրականությունը…   

Woman Dancing on the Roof (2008)
The film sheds light on the perfection of the female body and spiritual disharmony. 

The inner ambitions and the reality...

Գնացքը կանգ է առնում հինգ րոպեով (2009)
Ֆիլմը պատմում է մի քաղաքի և իր բնակիչների մասին: Երկաթգծի կա յա րանում 

մի մեծ քար հիշեցնում է այն ժամանակների մասին, երբ գնացքն այստեղ ավելի 
երկար ժամանակով էր կանգ առնում, որ վերցներ հազարա վոր ուղևորներիft Սիբիրի 
լայն տարածքներում նրանց իջեցնելու համար միայն: Այժմ այն կանգ է առնում 
միայն հինգ րոպեով: Մինչդեռ այսքան ժա մա նակը բավական է հրաժեշտի համբույր 
և վերադարձի խոստում տալու համար:

Train Stops for Five Minutes (2009)
The film tells about town N and its people. A huge stone on the Railway Station 

Square reminds of the moments when the train used to stop here for longer in order 
to swallow thousands of people only to spit them out in the wide open spaces of 
Siberia. Now it stops only for five minutes. Yet this is enough time for farewell 
kisses and a promise to return.
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Women Make Movies 
presents
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«Կանայք ֆիլմեր են նկարահանում»-ը բազմամշակութային, բազմառասայական, մեդիա արվեստի հասա-
րակական կազմակերպություն է, որը դյուրացնում է կանանց կողմից և կանանց մասին  անկախ ֆիլմերի և 
տեսաժապավենների արտադրությունը, զարգացումը, տարածումը և ցուցադրումը:    

Women Make Movies is a multicultural, multiracial, non-profit media arts organization which facilitates the 
production, promotion, distribution, and exhibition of independent films and videotapes by and about women.

Թրեյսի Հոլդերը «Կանայք ֆիլմեր են նկարահանում» և «Ակտիվ ձայն» կազմա-
կերպություններում կինոռեժիսոր և խորհրդատու է: Իր վերջին ֆիլմերի համար նա 
արժանացել է Sun Come up ակադեմիական մրցանակին որպես լավագույն կարճա-
մետրաժ վավերագրական ֆիլմի խորհրդատու-պրոդյուսեր, նաև մրցանակիft «Ջոի 
Պապպ» հինգ գործողությամբ ֆիլմի համար; Հանրային հեռարձակման ծառայությանft 
ամերիկյան մասնագետների հետ համատեղft որպես համառեժիսոր, պրոդյուսեր, 
սցենարիստ, և արժանացել է նաև 2011 թվականի Սանդանս կինոփառատոնի 
մրցանակինft «Վերածնունդ» ֆիլմի համար: 

Tracie Holder is a filmmaker and consultant for Women Make Movies and for Active 
Voice. Among her recent film credits are Consulting Producer on Sun Come Up, 2011 
Academy Award nominee for best documentary short; Co-Director/Producer/Writer of Joe 
Papp In Five Acts, a co-production with PBS/American Masters; and Line Producer on 
Rebirth which premiered at the 2011 Sundance Film Festival. Holder is a former board 
member of New York Women in Film & Television; panelist for the New York Council for 
the Humanities and the New York State Council for the Arts; a guest lecturer for film 
organizations and universities; producer of corporate videos; and consultant on numer-
ous documentary projects.

Թրեյսի Հոլդեր
Tracie Holder

Նյու Յորքիft կին ռեժիսորներին աջակցողft “Women Make Movies” հասարակական 
կազմակերպության մասնաճյուղի գործադիր տնօրենն է 1983-ից: Նրա պաշ տո-
նավարման ընթացքում մասնաճյուղը դարձել է կանանց մասին, և կանանց կողմից 
ամենամեծ ֆիլմարտադրող ընկերությունն աշխարհում, ու միջազգային ճանաչում 
ունեցող «Արտադրությանն աջակցող ծրագիրը» օժանդակել է հարյուրավոր կանանցft 
նկարահանելու իրենց ֆիլմերը: WMM ծրագրով նկարահանված ֆիլմերը ստացել 
են մրցանակներft վերջին հինգ “Sundance” կինոփառատոններում, և արժանացել են 
ակադեմիական պարգևների:

Debra Zimmerman has been the Executive Director of Women Make Movies, a non-profit 
NY-based film organization that supports women filmmakers, since 1983. During her tenure 
it has grown into the largest distributor of films by and about women in the world and 
our internationally recognized Production Assistance Program has helped hundreds of 
women to get their films made. Films from WMM programs have won prizes at the last 
five Sundance Film Festivals and been nominated or won Academy Awards.

Դեբրա Ցիմերման
Debra Zimmerman
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Սեռական հարաբերություների գինը
Ռեժիսորft Միմի Չակարովայի
ԱՄՆ, 2011, 73 րոպե, գունավոր, DVD

Մի աննախադեպ և կլանող հետազոտություն, «Սեռական հարա-
բերու թյունների գինը» լուսաբանում է ստորգետնյա հանցագործների 
խում բը, որը զբաղվում է մարդկանց թրաֆիքինգով, ինչպես նաևft 
Արևելյան Եվրոպայիft թրաֆիքինգի ենթարկված կանանց, որոնք 
ար տա սահմանում բռնությամբ զբաղվել են մարմնավաճառությամբ: 
Ֆո տո լրագրող Միմի Չակարովայի խաղարկային վավերագրական 
ֆիլմը տարի ների քրտնաջան աշխատանք է, որը հեռարձակվեց 
PBS հանրային հեռուս տա տեսությամբ և CBS-ի եթերում, և որի 
թեկ նածությունը առաջադրվեց Էմի նոմինացիային, արժանացավ 
«Մագնում» լուսանկարչական գործա կալության Inge Morath մրցա-
նակին և Webby մրցանակին Ինտերնետի գերազանցության համար: 

Իր նյութերը հավաքելու համար ծածուկ տեսանկարահանումներիft 
տեղե կատվություն ստանալու արտասովոր եղանակների, անգամ 
մարմն ավաճառ ձևանալու միջոցով, բուլղարացի Չակարովան ճանա-
պար հորդում է հետկոմունիստական Արևելյան Եվրոպայի աղքատ 
գյուղական տարածքներ, ներառյալ իր տատիկի գյուղը, դեպի 
Թուրքիա, Հունաստան և Դուբայ: Այս վտանգավոր հետաքննական 
ճանապարհորդությունը Չա կարովային կանգնեցնում է դեմ առ դեմ 
թրաֆիքինգի ենթարկված կանանց հետ, որոնք ինքնակամ վստահում 
են նրան և համաձայնում են բացահայտորեն նկարահանվել ֆիլմում: 
Նրանցft առաջին դեմքից ներ կա յացվող տանջալից պատմությունները, 
ինչպես և թրաֆիքինգով զբաղ վողների, հաճախորդների և հակա-
թրաֆիքինգի ակտիվիստների հետ հարցազրույցները երևան են 
հանում արմատական պատճառները, բարդ կապերը և սեռական 
ստրկության բացահայտ նշանակությունը այսօր:

The Price of Sex
A film by Mimi Chakarova
US, 2011, 73 minutes, Color, DVD

An unprecedented and compelling inquiry, THE PRICE OF SEX sheds 
light on the underground criminal network of human trafficking and 
experiences of trafficked Eastern European women forced into prostitu-
tion abroad. Photojournalist Mimi Chakarova’s feature documentary caps 
years of painstaking, on-the-ground reporting that aired on Frontline 
(PBS) and 60 Minutes (CBS) and earned her an Emmy nomination, 
Magnum photo agency’s Inge Morath Award, and a Webby for Internet 
excellence.

Filming under cover with extraordinary access, even posing as a 
prostitute to gather her material, Bulgarian-born Chakarova travels 
from impoverished rural areas in post-Communist Eastern Europe, 
including her grandmother’s village, to Turkey, Greece, and Dubai. This 
dangerous investigative journey brings Chakarova face to face with 
trafficked women willing to trust her and appear on film undisguised. 
Their harrowing first-person accounts, as well as interviews with traf-
fickers, clients, and anti-trafficking activists, expose the root causes, 
complex connections, and stark significance of sexual slavery today.
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Վարդագույն սարիներ
Ռեժիսորft Քիմ Լոնգինոտտոյի
Միացյալ թագավորություն/Հնդկաստան, 2010, 96 րոպե, DVD

«Աղջկա կյանքը դաժան է... կնոջ կյանքըft շատ ավելի դաժան 
է», – նշում է «Վարդագույն սարիներ» կենտրոնի գլխավոր հերո-
սուհի Սամպաթ Պալը, որը միջազգայնորեն ներկայացրեց ռեժիսոր 
Քիմ Լոնգինոտտոյի վերջին ասպատակությունը այնպիսի արտա-
սովոր կանանց կյանքում, ինչպիսիք են ամուսնու քույրը, կոպիտ 
մորաքույրները և այլն: Սամպաթը պետք է իմանա, որ ինչպես 
մնացած բոլորըft նա ամուսնացել է որպես երիտասարդ աղջիկft 
մտնելով մի ընտանիք, ուր ստիպում են իրեն շատ աշխատել և 
հաճախ ծեծում են: Բայց, տարօրինակ կերպով, նա ըմբոստացավft 
լքելով իր ամուսնու ընտանիքը, և ի վերջո, հայտնի դարձավ որպես 
հաղթանակող Ութթար Փրադեշ նահանգի պաշարված կանանց 
համար, որոնցից շատերը ուղղվում էին դեպի իր դռան շեմը: Օրինակ 
Ռեխան, մի տասնչորսամյա անձեռնամխելի աղջիկ, որը երեք 
ամսեկան հղի է և անտուն, չի կարող ամուսնանալ իր երեխայի հոր 
հետft իր հասարակական ցածր դիրքի պատճառով: Տասնհինգամյա 
Ռենյուի ամուսինը ստիպողական ամուսնությունից հետո լքել է 
նրան, սկեսրայրը բռնաբարել է նրան, և ինքը սպառնում է, որ իրեն 
գնացքի տակ կնետի: Երկու երիտասարդ կանայք էլft վախեցած և 
հուսահատված, հասնում են իրենց միակ հույսին: Սամպաթ Պալը և 
Գուլաբի Գանգըft հյուսիսային Հնդկաստանի կանայք, զգոնության 
կոմիտեի վարդագույն հագած անդամներ են:

Pink Saris
A film by Kim Longinotto
UK/India, 2010, 96 minutes, Color, DVD

“A girl’s life is cruel...A woman’s life is very cruel,” notes Sampat Pal, 
the complex protagonist at the center of PINK SARIS, internationally 
acclaimed director Kim Longinotto’s latest foray into the lives of ex-
traordinary women (SISTERS IN LAW, DIVORCE IRANIAN STYLE, ROUGH 
AUNTIES). Sampat should know - like many others she was married as a 
young girl into a family which made her work hard and beat her often. 
But unusually, she fought back, leaving her in-laws and eventually 
becoming famous as a champion for beleaguered women throughout 
Uttar Pradesh, many of whom find their way to her doorstep. Like 
Rekha, a fourteen year old Untouchable, who is three months pregnant 
and homeless - unable to marry her unborn child’s father because of 
her low caste. Fifteen year old Renu’s husband from an arranged mar-
riage has abandoned her, her father-in-law has been raping her and 
she’s threatening to throw herself under a train. Both young women, 
frightened and desperate, reach out for their only hope: Sampat Pal 
and her Gulabi Gang, Northern India’s women vigilantes in pink.
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Russiaèáõë³ëï³Ý

ArmeniaÐ³Û³ëï³Ý

Թիթեռը
2010, Հայաստան, 15 րոպե, HDV, վավերագրական
Ռեժ./Սց.հեղ./Պրոդ.ft  Մարիամ Օհանյան
Օպերատորft   Հովհաննես Հակոբյան
Մոնտ.ft   Սամվել Մկրտչյան
Արտադր.ft   “Լիզա” հիմնադրամ

Ֆիլմը պատմում է ընտանեկան բռնության մասին:

Butterfly
2010, Armenia, 15 min, HDV, documentary

Script/Director/Producer  Mariam Ohanyan 
Camera   Hovhannes Hakopyan
Editing   Samvel Mkrtchyan
Produced by   “Liza” Foundation

Film tells about the problem of domestic violence in Armenia.

Զգալով ստվերը
2011, Ռուսաստանի Դաշնություն, 12 րոպե, HDcam, Digital Betacam, Betacam SP, կարճամետրաժ
Սց./Ռեժ./ Մոնտ./Պրոդ.ft Դարյա Շումակովա
Օպեր.ft  Վլադիմիր Լյուկով
Հնչ.ft   Պոլինա Վոլինկինա 
Դեր.ft   Դարյա Ռումյանցեվա, Յուլյա  
   Ստոժարովա, Կատյա Նովիկովա,  
   Սենյա Սերժին, Վլադիմիր Կարպով, Ելենա Սոլոմոնովա 
Արտ.ft   High Courses of Script Writers and Film Directors 

Սանկտ-Պետերբուրգի փողոցներ: Մռայլ օր: Տանջող գիտակցություն: Քո ետևում ինչ-որ մեկի անտեսանելի 
ներկայության զգացում: Ստվերը հետևում է քեզ, հաստատում է քո տեղը կյանքում և կանչում է քեզ: Այն ամենն, ինչ 
դու կարող ես անելft հասկանալն է, թե ձեզանից ո՞րն իրականում գոյություն ունիft դու՞, թեft քո սեփական ստվերը: 

Ощущая тень
Feeling the Shadow

2011, Russian Federation, 12 min, HDcam, Digital Betacam,  
Betacam SP, short

Script/Director/Editing/Producer Daria Shumakova
Camera  Vladimir Lyukov
Sound   Polina Volynkina 
Cast  Daria Rumianzeva, Julia Stojarova,  

    Katya Novikova, Senya Serzin, 
    Vladimir Karpov, Elena Solomonova 

Produced by High Courses of Script Writers and Film Directors 

Streets of Saint-Petersburg. Gloomy day. Sore consciousness. 
The feeling of invisible presence of somebody behind you. The 
shadow follows you, claims your place in life and challenges you. 
All that you can do is to understand, who exists in reality: you 
or your shadow. 

Դարյա Շումակովա
Daria Shumakova

Մարիամ Օհանյան
Mariam Ohanyan
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IsraelÆëñ³Û»É

Մորան Փելեդ
Moran Peled

Թող որ լույս լինի
2010, Իսրայել, 11 րոպե, Mini DV, կարճամետրաժ
Սց./Ռեժ.ft  Մորան Փելեդ
Օպեր.ft  Իթայի Ֆելլեր
Կոմպ.ft  Ադի Ռան
Հնչ.ft   Մայքլ Գուրևիչ, Էլզա Գոլդենբերգ
Մոնտ.ft  Նադավ Օ. Քոֆման և Էլհանան Լուտվակ
Դեր.ft   Ռինաթ Մատաթով, Իրիս Թալեսնիկ, Էրան Փեսախ, Գալիթ Բեն Սասոն Նաամա Լանգութ
Պրոդ.ft  Գիլադ Հոսլիխ
Արտ.ft   Tel-Aviv University

Անցյալից մնացած մի անընդունելի գաղտնիք, թակում է Գյոլայի դուռը: Այժմ նա երջանիկ ապրում է իր 
ընտանիքի հետ, բայց մի քանի տարի առաջ, տակավին չամուսնացածft հայտնաբերել էր, որ չնախատեսված 
հղիություն է տանում: Իր ավանդապաշտությունից դրդվածft նա խնամակալության էր հանձնել երեխային: Եվ 
հիմա անցյալը վերադարձել էft դառնալով սպառնալիքft իր խաղաղ կյանքին:

Bayamim Hahem Bazman Haze
Let There Be Light
2010, Israel, 11 min, Mini DV, short

Script/Director  Moran Peled
Camera  Itai Feller
Composer  Adi Ran
Sound   Michael Goorevich, Elza Goldenberg
Editing  Nadav O. Kaufman and Elhanan Lutvak 
Cast   Rinat Matatov, Iris Talesnik, Eran Pesach, Galit Ben Sasson and Naama Langut
Producer  Gilad Hauslich
Produced  by Tel-Aviv University

An unacceptable secret remaining from the past knocks on Geula’s door. Those days she lives happily with her fam-
ily, but some years ago, being single, she found herself caring an unintended pregnancy. Being very conservative, she 
secretly gave her baby for adoption and now it is coming back to her threatening her peaceful life.

Ծնվել է Իսրայելում և որոշ ժամանակ ապրել է Իվուար-Քոսթում: Սկզբում, իր հայրենի 
քաղաք Հայֆայի բարձրագույն դպրոցում, սովորել է կինո: Հետո երեք տարի ծառայել 
է Իսրայելի բանակումft որպես կրթության ղեկավար: Բանակից հետո նա սկսել է իր 
ակադեմիական դասընթացները Թել-Ավիվի համալսարանի կինոբաժնում: Ներկայումսft բազում 
նախագծերի պրոդյուսեր է և աշխատում է իր երկրորդ ֆիլմի վրա:

Born in Israel and raised partly in Ivory-Coast, she first studied cinema in High-School, 
in her home town Haifa. Then, after school, she served three years as an Education Officer 
in the Israeli Army. After the army she started her academic studies in the cinema depart-
ment of the Tel-Aviv University. These days she works as a producer of many projects, 
while working on her second film.

moranpeled@hotmail.com

Filmography: 
2010, Let There Be Light
2011, My Father’s Son
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Լեյլան և Մեքնունը արտասահմանում
2009, Հոլանդիա, 61 րոպե, DV, վավերագրական

Սց./Ռեժ./Օպեր./Պրոդ.ft    Զեյնեպ Օզկայա 
Մոնտft     Մագդա Օգուստեյն
Հնչ.ft      Մարկո Վերմաս
Արտ.ft      Xeynia Production

Վավերագրական ֆիլմը ներկայացնում է հեղինակի հոր հանդեպ տածած իր մոր հավիտենական սերը և այն 
հանգամանքները, որոնք ստիպեցին նրանց գաղթել Թուրքիայից Հոլանդիա: 

Leyla and Mecnun Abroad
2009, Holland, 61 min, DV, documentary

Script/Director/Operator/Producer Zeynep Ozkaya
Editor      Magda Augusteijn
Sound     Marco Vermaas
Produced by     Xeynia Production

A documentary about a love story of the author’s mother’s everlasting love for her father and the consequences 
of their migration from Turkey to the Holland. 

Զեյնեպ Օզկայա
Zeynep Ozkaya

HollandÐáÉ³Ý¹Ç³

Սովորում է Ամստերդամի համալսարանում: Բազմաթիվ ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների 
հեղինակ է, ինչպես նաև բազմակի մրցանակակիր: 

Studies at the University of Amsterdam. Is an author of many films and TV Series and 
a multiple prize winner. 

zeynepozkaya@hotmail.com

Awards received:
Documentarist Documentary Days,  
New Talent Award, Istanbul
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ArmeniaÐ³Û³ëï³Ý

Թալին Սուջյան, Լարա Ահարոնյան
Talin Sucian, Lara Aharonyan

Գտնելով Զաբել Եսայանին
2009, Հայաստան, 40 րոպե, վավերագրական
Սց./Ռեժ.ft  Թալին Սուջյան, Լարա Ահարոնյան
Օպեր.ft  Լուսինե Թալալյան
Կոմպ.ft  Լևոն Էրոյան
Հնչ.ft   Ծոմակ
Մոնտ.ft  Լուսինե Չերքեշդյան
Արտ.ft   Women’s Resource Center, UTOPIANA 

Սա 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի ամենանշանակալից հայ մտավորականներից մեկի կյանքի հայտնա-
գոր ծության ուղևորություն է: Այս վավերագրական ֆիլմը պատմում է նրա անհանգիստ կյանքի մասինft սկսած 
Կոնստանդ նուպոլսից, և նրա կյանքը փառաբանելու մի փորձ է ft հետևելով իր քայլերինft հիմնված ընտանիքի ար-
խիվն  երի, վիպակների, փաստաթղթերի, նկարների ու նրա կյանքի և աշխատանքի վրա ունեցած արտացոլանքի 
վրա:  

Finding Zabel Yesayan
2009, Armenia, 40 min, documentary

Script/Director  Talin Suciyan, Lara Aharonian
Camera  Lusine Talalyan
Composer  Levon Eroyan  
Sound  Tsomak
Editing  Lusine Cherkeshdyan
Produced by  Women’s Resource Center, UTOPIANA

Finding Zabel Yeasayan is a journey of discovery into the life and work of one of the most important Armenian 
intellectuals of the late 19th and early 20th centuries. This documentary recounts her turbulent life beginning in 
Constantinople and is an attempt to celebrate her life by following her footsteps based on family archives, novels, 
documents, photographs and reflections on her life and work. 

Թալին Սուջյանը ստամբուլահայ լրագրող է, որն ապրել է Հայաստանում 2007-2008 թթ.: Ներ կա-
յումս ապրում է Մյունխենում, որտեղ էլ իր ավարտական աշխատանքներն է իրականացնում: 2007-
2010 թվականներին թղթակցել է թուրքական «Ագոս» և այլ թերթերի, ինչպես նաև “Armenian Weekly” 
շաբաթաթերթի հատուկ թողարկմանը:

Talin Suciyan is an Istanbul Armenian journalist who lived in Armenia from 2007-08. She 
is currently based in Munich, where she is pursuing her graduate studies. She has contributed 
regularly to Agos (from 2007-2010) and other Turkish newspapers. She has also contributed to 
the Armenian Weekly’s special magazine issue.

Ծնվել է Լիբանանում և մեծացել Մոնրեալում, ավարտել է համեմատական գրականության և կանանց 
ուսումնասիրությունների դասընթացները: Ութ տարի առաջ նա վերադարձել է Հայաստան և հիմնել 
Հայաստանում կանանց ռեսուրսային կենտրոնը, որն աշխատում է կանանց հետ և կանանց համար: 

Born in Lebanon and raised in Montreal, Lara Aharonian completed her graduate studies in com-
parative literature and women’s studies. Eight years ago, she repatriated to Armenia and founded 
the Women’s Resource Center of Armenia, “a feminist organization working with and for women.” 
lara.aharonian@ymail.com
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Չիեկո Յամագամի
Chieko Yamagami

JapanÖ³åáÝÇ³

Ծնվել է Կիոտոյում: Ավարտել է Կիոտոյի Սեիյան քոլեջը: 1982-ին նկարահանել է տեսա-
հոլովակft “We are Lively Women – Abortion Rights” վերնագրով: Նաև մի շարք վավերագրական 
ֆիլմերի հեղինակ է, որոնք արժանացել են բազմաթիվ մրցանակների: 

Was born in Kyoto. Graduated from the SEIAN College in Kyoto. In 1982 she shot a video 
under the title “We are Lively Women: Abortion Rights”. She authored many documentaries 
which won several awards.

Chieko@sunny.ocn.ne.jp

Քույրե՛ր, նախևառաջ կասկածել սովորեցե՛ք
2011, Ճապոնիա, 76 րոպե, DV, վավերագրական

Սց./Ռեժ.ft  Չիեկո Յամագամի, Հիրոմի Յամագամի
Օպեր./Պրոդ.ft  Հիրոմի Յամագամի
Հնչ.ft   Հիրոակի Յագոմե
Մոնտ.ft  Ցույոշի Քուբո, Հիրոմի Յամագամի
Արտ.ft   Work-Inn <Herstory Project> 

Ճապոնական ընտանիքներում խորապես արմատացած հայրիշխանությունը տանը և աշխատավայրում ճնշում 
էր կանանց: Ականատես լինելով այս ամենինft Կիկուե Յամակավան ուսումնասիրեց արևմտյան սոցիալիզմը և 
ֆեմինիզմըft հաստատելու համար, որ ժամանակակից հասարակության մեջ սեռային հավասարությունը կլուծի 
բոլոր աշխատանքային խնդիրները: 

Shimaiyo, mazu kauutagaukotowo Narae!
Sisters, Learn to Doubt First
2011, Japan, 76 min, DV, documentary

Script/Director  Chieko Yamagami, Hiromi Yamagami
Camera/Producer Hiromi Yamagami
Sound  Hiroaki Yagome
Editing  Tsuyoshi Kubo, Hiromi Yamagami 
Produced by  Work-Inn <Herstory Project> 

The deep rooted system of patriarchal family in Japan oppressed women at home and in the workplace. Seeing 
this reality, Kikue Yamakawa studied Western socialism and feminism to assert that in modern society gender 
equality would solve all labor problems… 
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Ինչպե՞ս են գործերը, Ռուդոլֆ Մըն
2010, Լատվիա, 60 րոպե, XDCAM, վավերագրական

Սց.՝   Յանիս Կալվե
Ռեժ./Մոնտ.՝  Ռոբերտս Ռուբենս
Օպեր.ft  Ուլդիս Յանսիս
Կոմպ.՝  Անդրիս Վիլքանս
Հնչ.՝   Անրիյս Քրենբերգս
Պրոդ.՝  Անտրա Ցիլինսկա, Գունա Ստահովսկա
Արտ.՝   Juris Podnieks Studio

Ռուդոլֆը 13-ամյա տղա է, որը հրապուրված է ֆիլմերի նկարահանմամբ: Իրականում դա այն միակ բանն է, որ 
իրեն իսկապես դուր է գալիս: Ֆիլմը ներկայացնում է տղայի երևակայական աշխարհի և իրեն շրջապատող այն 
հասարակության միջև կոնֆլիկտը, որտեղ բոլորն ուզում են, որ ինքը ապրի որոշակի ընդունված կանոնների 
համաձայն:

Kā tev klājas, Rūdolf Ming?
How are you doing, Rudolf Ming?
2010, Latvia, 60 min, XDCAM, documentary

Script   Janis Kalve          
Director/Editing  Roberts Rubins
Camera  Uldis Jancis
Composer  Andris Vilcans
Sound  Anrijs Krenbergs
Producer  Antra Cilinska, Guna Stahovska
Produced by  Juris Podnieks Studio

Rudolf is a 13 year-old boy who is obsessed with filmmaking. As a matter of fact, it is the only thing he is really 
fond of. The film shows the conflict between the imaginary world of the boy and the society surrounding him, 
where everybody would like him to live according to certain accepted rules.

Ռոբերտս Ռուբենս
Roberts Rubins

1996 թվականից սկսածft աշխատել է որպես ռեժիսոր բազմաթիվ հեռուստատեսային 
հեռարձակումների, վիդեո-նախագծերի և վավերագրական ֆիլմերի վրա:  Հատկանշական 
են լատվիական ազգային օպերայի ստեղծումը, “It’s Going On”, “Future Shock”, “Crazy Didzis”  
հեռուստահաղորդումները: Նաև բազմակի մրցանակակիր է:

Since 1996 has been working as a director on several TV broadcasts, video projects and 
documentary films. The Latvian National opera production, TV programmes “It’s Going On”, 
“Future Shock”, “Crazy Didzis” are important to note. She is also a multiple award winner.

roberts.rubins@gmail.com

Awards Received: 
2010, “Arsenal” IFF, Audiance Award

Filmography:
2007, “Bravo, Mrs. Tangijeva”, Latvia
2006, “Highly in Mountains”, Latvia/UK 
British Council
2004, “Fraternitas Lataviensis”, Latvia,  
2002, “Youth”, Latvia
2000, “Jelgava and Livani”, Sweden

LatviaÈ³ïíÇ³
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Ադամովիչ Գալինա 27
Ահարոնյան Լարա 61
Ասոյան Հայարփի 42
Արևշատյան Աննա 35
Բաղդասարյան Անահիտ 40
Գուել Լյուք 15
Գրաել Ջո 32
Դասթմարդ Ֆաթեմեհ 20
Թավաքոլի Ռոքիե 11
Լապինսկայտե Յանինա 50
Լերա Վիրջինիա 18
Լոբաթո Լիզ 14
Խաթամի Մահնազ Սադաթ 22
Խալափյան Փիրուզա 43
Խալիզադե Մարիամ 31
Խուրշուդյան Նոնա 38
Կալե Ինմակուլադա դե լա 17
Հովհաննիսյան Հասմիկ 39
Մոլուդի Նայաթ 33
Մորելիո Պաուլա 15
Յամագամի Չիեկո 62
Յաո Լադզեկպո Ջոյզեֆ 39

Նադերի Բենի Սոհեյլա 21
Նիյազի Զահրա 30
Շումակովա Դարյա 12, 58
Ուեսթլեյք Դոն 10
Պասկալևա Ցվետանա 36
Պոնոմարյովա Մարիա 26
Ռահիմի Չիման 13
Ռուբենս Ռոբերտս 63
Սաադի Շիլան 23
Սարգսյան Դիանա 37
Սերեսեսկի Մարինա 16
Սուջյան Թալին 61
Վադել Կարլա 19
Վան Ասչե Ալիսիա 29
Վեյզման Դորիթ 28
Տամբասիո Իռլանդա 24
Ցիլինսկա Անտրա 34
Փելեդ Մորան 59
Փոշոտյան Վիկտորյա 41
Օզկայա Զեյնեպ 60
Օխապկինա Քսենյա 25
Օհանյան Մարիամ 58

Անգույն գույն 22
Անդրադարձներ 39
Արդյոք հե՞շտ է… 20  

տարի անց 34
Գնացքը կանգ է առնում  

հինգ րոպեով 52
Գտնելով Զաբել Եսայանին 61
Եվ ուրիշ ոչինչ 11
Երազանքի շրջանակը 21
Երբ անձրևում է 14
Զգալով ստվերը 58
Է.Լ.Ի.Ս. 10
Էլֆերի կյանքից 52
Էջմիածին 40
Էսկապիզմ 37
Ընդհանուր մահճակալ 15
Թափորը 16
Թիթեռը 58
Թող որ լույս լինի 59
Ինչպե՞ս են գործերը,  

Ռուդոլֆ Մըն 63
Լեյլան և Մեքնունը 

արտասահմանում 60
Լճակի լռությունը 20
Կինը երգում է սառույցի տակ 31
Կյանքի սիմֆոնիան 36
Հայուհի 38
Հավասարակշռություն 35
Հետևելով Քեթլիին 29

Ձյունահողմ 25
Մայրիկ 26
Մենության հիվանդություն 18
Մեր տան հետնամասի  

ծառուղին  23
Միանձնուհին 27
Մի պատմություն իմ կյանքից 41
Մոսկովյան պատմություն 12
Նվերը 24
Շամանի երազանքը 17
Պատմություն 42
Պոեզիա 28
Ռոջին 13
Սեռական հարաբերություների 

գինը 55
Վարդագույն սարիներ 56
Վենեսիուսի կյանքը և  

Սեզարի մահը 52
Վեներան կատվի հետ 52
Վերհիշելով քեզ 43
Վերջին համբույրը Հռոմում 19
Տանիքի վրա պարող կինը 52
Ցրված սկլերոզի ստվերը 30
Քնարական բանաստեղծությունft 

մթության մեջ 33
Քույրե՛ր, նախևառաջ  

կասկածել սովորեցե՛ք 62
Օդեոն: Կանգ առած  

ժամանակը 32

A.L.I.C.E.  10
A Lyric in the Dark 33
An Alley Behind our House 23
And Nothing Else 11
Armenian Girl 38
A Shared Bed 15
A Woman Sings Under the Ice 31
Butterfly 58
Colorless Color 22
Ejmiatsin 40
Equilibrium 35
Escapism 37
Feeling the Shadow 58
Finding Zabel Yesayan 61
Following Kettly 29
Frame of a Dream 21
From the Lives of Elves 52
How are you doing,  

Rudolf Ming? 63
Is It Easy...? After 20 Years 34
Last Kiss in Rome 19
Let There Be Light 59
Leyla and Mecnun Abroad 60
Lone-Illness 18
Moscow Story 12

Mother 26
Odeon: Time Stood Still  32
One Story of my Life 41
Pink Saris 56
Poetry 28
Reflections 39
Remembering You 43
Rojin 13
Shadow of MS 30
Sisters, Learn to Doubt First 62
Snowstorm 25
Story 42
Symphony of Life 36
The Cortège 16
The Nun 27
The Present 24
The Price of Sex 55
The Shaman’s Dream 17
The Silence of the Ponds 20
Train Stops for Five Minutes 52
Venecijus’ life and the  

death of Cezar 52
Venus with a Cat 52
When It Rains 14
Woman Dancing on the Roof 52

Adamovich Galina 27
Aharonyan Lara 61
Arevshatyan Anna 35
Asoyan Hayarpi 42
Baghdasaryan Anahit 40
Calle Inmaculada De La 17
Cilinska Antra 34
Dastmard Fatemeh 20
Graell Jo 32
Güell Lluc 15
Hovhannisyan Hasmik 39
Khalapyan Piruza 43
Khalizade Maryam 31
Khurshudyan Nona 38
Lapinskaitė Janina 51
Llera Virginia 18
Lobato Liz 14
Moludi Najat 33
Morelló Paula 15
Naderi Beni Soheila 21
Niyazi Zahra 30
Ohanyan Mariam 58

Okhapkina Ksenia 25
Ozkaya Zeynep 60
Paskaleva Tsvetana 36
Peled Moran 59
Ponomareva Maria 26
Poshotyan Viktorya 41
Rahimi Chiman 13
Rubins Roberts 63
Saadi Shilan 23
Sadat Khatami Mahnaz 22
Sarkisian Diana 37
Seresesky Marina 16
Shumakova Daria 12, 58
Sucian Talin 61
Tambascio Irlanda 24
Tavakoli Roqiye 11
Vadell Carla 19
Van Assche Alicia 29
Weisman Dorit 28
Westlake Dawn 10
Yamagami Chieko 62
Yao Ladzekpo Joseph 39
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