
Թատրոն  24 ժամում  
Մասնակցելու  հրավեր   

 
Մենք հրավիրում ենք գրողների, ռեժիսորների և դերասանների մի ուղևորության, որը ձեզ կտանի ձեր 
ստեղծագործական մտքի և երևակայության խորքերը: Առաջին անգամ Հայաստանում մենք ներկայացնում ենք Թատրոն 
24 ժամում գաղափարը: Թատրոն 24 ժամում-ը դա ինքնաբուխ թատրոնի տեսակ է, որտեղ գրողներին, ռեժիսորներին և 
դերասաններին տրվում է 24 ժամ, որի ընթացքում նրանք պետք է ստեղծեն և հանդիսատեսին ներկայացնեն մեկ ակտից 
բաղկացած, կարճ, 15-20 րոպե տևողությամբ ներկայացում:  
 
Ի՞նչպես  է  այն  գործում: Ապրիլի 25-ին, ժամը 20:00-ին, գրողներին կտրվի թեմա, մի քանի պարտադիր խոսք, 
կոնկրետ իրեր և 12 ժամ մեկ ակտից բաղկացած պիես ստեղծելու համար: Հաջորդ օրը՝ ապրիլի 26-ին, առավոտյան 
ժամը 08:00-ին, ռեժիսորներին և դերասաններին կտրվեն նոր գրված պիեսները և 12 ժամ դրանք բեմադրելու և 
հանդիսատեսին ներկայացնելու համար: Ապրիլի 26-ին, ժամը 20:00-ին ներկայացումը կսկսվի: Միջոցառման վայրը 
կտեղեկացվի շուտով:  
 
Ինչո՞ւ  իրականացնել  Թատրոն  24 ժամում: Երբ արվեստագետներին տրվում է սահմանափակում, նրանք 
հակված են այն կոտրելու: Երբ արվեստագետներին տրված ռեսուրսը քիչ է, նրանք իրենց ստեղծագործական մտքին 
թռիչք են տալիս և ստեղծում են ցնցող մի բան: Թատրոն 24 ժամում-ը առանձնահատուկ հնարավորություն է տալիս 
թատրոնի յուրաքանչյուր արվեստագետի մարտահրավերի կոչ նետել իր իսկ երևակայությանը, կարողություններին և 
ստեղծագործական մտքին: Սուղ ժամանակը թույլ չի տալիս երկար-բարակ մտածելու և կասկածանքի տակ դնելու 
արվեստագետի ստեղծագործական միտքը՝ լինի դա գրելը, բեմադրելը, թե դերասանական խաղը: Ժամանակի 
սահմանափակման և նախնական պայմանների հետ մեկ տեղ Թատրոն 24 ժամում-ը արվեստագետներին նաև տալիս է 
մտքի և հոգու ազատություն: Քանի որ գրողները, ռեժիսորները և դերասանները չունեն ամիսներ ստեղծագործելու, 
նրանք ստիպված են լսելու իրենց հոգու կանչին և թույլ տալու իրենց պահի տակ եկած մտքերին ստեղծելու մի 
յուրահատուկ և ոգևորիչ թատերական գործ:  
 
Ի՞նչ  HAYP-ը  կտրամադրի:  

* Տարածք 
* Մեծ քանակությամբ սուրճ և համեղ ուտեստներ մեր մասնակիցներին առույգ պահելու համար 
* Տարբեր իրեր ներկայացման մեջ օգտագործելու համար  
* Զգեստներ 
* Պիեսների տպագրման ծախսերը 
* Հնարավորություն ստեղծելու և ցուցադրելու ձեր աշխատանքը հանդիսատեսին 

 

 
 
Ո՞վ  կարող  է  մասնակցել: Գրողներ, ռեժիսորներ, դերասաններ՝ պրոֆեսիոնալ թե պարզապես թատրոնի 
սիրահարներ, ուսանողներ թե փորձառու արվեստագետներ: Չնայած որ Թատրոն 24 ժամում-ը ունի խիստ 
ժամանակային սահմանափակում, այն չունի տարիքային և մասնագիտական սահմանափակում: Միգուցե ձեր 
երկարատև երազանքն է եղել գրելը, բեմադրելը կամ խաղալը ներկայացման մեջ, սակայն դուք երբեք չեք ունեցել այդ 
հնարավորությունը՝ ահա այն: Կամ միգուցե դուք պրոֆեսիոնալ արվեստագետ եք, ով ցանկանում է ստեղծել 
էքսպրոմպտ և բացահայտել ձեր ստեղծագործական միտքը ուրույն ճանապարհով: Գրեք մեզ, դիմեք և մասնակցեք 
Թատրոն 24 ժամում նախագծին: 



 
Ինչպե՞ս  դիմել  մասնակցելու  համար: Խնդրում ենք ազատ ոճի մեջ, անգլերեն կամ հայերեն լեզվով, գրել և մեզ 
ուղարկել կարճ հատված, որր պարունակում է հետևյալ ինֆորմացիան, առանց հատուկ հերթականությամբ՝ 
 

* ձեր ամենասիրելի երեք առարկաները, 
* ձեր սիրած գիրքը կամ մեջբերումը, 
* անծանոթի հետ ձեր նախընտրած զրույցի թեման, 
* ինչո՞վ է ձեզ գրավում թատրոնը, 
* ձեր մասին պատահական մի դիպված, 
* ձեր կոնտակտային տվյալները: 

 

Ձեր գրած հատվածը ուղարկեք Սոնյա Արմաղանյանին մինչև ապրիլի  8, 2015, 
24hourtheatre.evn@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին: Հարցերի դեպքում կարող եք գրել կամ զանգահարել 
Սոնյային հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 93 516120 (խնդրում ենք զանգահարել ժամը 13:00-ից հետո): 
 

Դուք կարող եք դիմել անհատական կամ խմբակային, ինչպես նաև կարող եք ընտրել ձեր նախընտրած լեզուն՝ 
անգլերեն կամ հայերեն: Խմբակային հայտոի դեպքում, ձեր խումբը պետք է կազմված լինի հետևյալ անդամներից՝ 

* մեկ կամ երկու գրող, 
* մեկ կամ երկու ռեժիսոր, կամ մեկ ռեժիսոր և մեկ ռեժիսորի օգնական, 
* երեք կամ չորս դերասան (անկախ սեռից), 
* մեկ կամ երկու անձնակազմի անդամ: 

 

Ընտրված մասնակիցներին հետագայում կտեղեկացվի նախագծի այլ մանրամասների մասին:  
 
Մենք մեծ ոգևորությամբ սպասում ենք ձեզ:  
 
 

 
 
 
 
 

 


