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Anahid Hayrapetyan
photo exhibition

Քաթ' Արցախի բարբառում նշանակում է զրույց, օգտագործվում է նաև հեքիաթ իմաստով։
Ցուցահանդեսը ներկայացնում է Անահիտ Հայրապետյանի տարբեր տարիներին արված
լուսանկարները Արցախում' ﬔծամասամբ Հադրութում ու գյուղերում, ինչպես նաև
արխիվային լուսանկարներ, տարբեր լուսանկարիչների կողﬕց նկարված' Ասատուր
Հայրապետյան, Սաշա և Ժորա Ղազարյաններ, և այլոք ։ Վերջին պատերազﬕց հետո
Հադրութի լուսանկարների հիﬓական մասը ﬓացել է տներում, մարդիկ չեն կարողացել
իրենց հետ վերցնել ալբոﬓերը, ունեն այն, ինչ դրել են սոց ցանցերում, կամ պահպանվել է
հեռախոսի ﬔջ։ Անահիտը' ծնունդով Հադրութից, բարեկաﬓերի, ընկերների ու ծանոթների
օգնությամբ հավաքել ու թվայնացրել է ավելի վաղ տարիներին Հադրութից Հայաստան
տեղափոխված լուսանկարներ, որոնք էլ ձեզ ենք ներկայացնում։ Ցուցահանդեսը քաթ
(զրույց) է դիտողի հետ, լուսանկարների մարդիկ խոսում են ﬕմյանց հետ, վաղ անցյալի ու
անցյալի հետ, ձեզ հետ։ Հեղինակը ի սրտե շնորհակալ է բոլոր նրանց, ովքեր վստահեցին
իրենց լուսանկարները արխիվի հավաքման համար։

Շուշիի սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցում
պսակադրության արարողություն է։ 700 զույգ
ամուսնացել էր նույն օրը։ Մեծ հարսանքի քավորն էր
բարեգործ Լևոն Հայրապետյանը։

Պետրոսյան Արթուրի դիմանկարը
ճագարի հետ։

Պետրոսյանների մեծ ընտանիքը։
Գեղամը 1988-1994թթ պատերազմի
հաշմանդամ էր։

Արարատը, Ռիտան ու Ռոզան բարձրանում են Դիզափայտ լեռը։

Հայր ու որդի Ստեփանակերտից դուրս կանգառում։
2016

Շադյանները կորցրել են իրենց
որդուն, Հադրութ, Հին Թաղեր:

Լուսիկ Գրիգորյանը որդու՝ Մաքսիմի
լուսանկարով։ Մաքսիմը զոհվել է
ապրիլյան պատերազմին։ 2016

Թալիշի դիրքերում։ 2016

Լուսանկարիչ և բանաստեղծ Անահիտ
Հայրապետյանը ծնվել է Արցախի Խծաբերդ
գյուղում:
Ստացել է ինժեներական կրթություն ՀՊՃՀ-ում,
այնուհետև սովորել է Լրատվաﬕջոցների
կովկասյան ինստիտուտում, ապա սովորել է
Դանիայի ﬔդիայի և լրագրության
ինստիտուտում երկու կիսամյակ՝ ֆոտոլրագողի
մասնագիտությամբ:
4 Պլյուս լուսանկարչական կոլեկտիվի
համահիﬓադիրներից է:
Անահիտ Հայրապետյանը ստացել է բազմաթիվ
մրցանակներ լուսանկարչական եւ
բանաստեղծական աշխատանքների համար:
Նրա ստեղծագործական հետաքրքրությունների
կիզակետում են սոցիալական, հասարակական
խնդիրներ, կանանց իրավունքի, նաեւ
ինքնության հարցեր: Ցուցադրված եւ հայտնի
շարքերից են՝ Պատմությունների բացահայտում
Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, Ընտանեկան
բռնություններ՝ թաքնված հանցագործություններ
եւ այլն։ Նրա աշխատանքները տպագրվել են
4Պլյուսում, Հետքում, Նյու Յորք Թայմզում,
Գարդիանում, Բի Բի Սի-ում և այլ
պարբերականներում:
Այս ցուցահանդեսում ներկայացված են
Անահիտ Հայրապետյանի արցախյան,
Հադրութի եւ իր ծննդավայր Խծաբերդի ավելի
քան 50 հեղինակային, ինչպես նաեւ իր
հայրենակիցներից հավաքած ընտանեկան
ալբոﬓերի հին լուսանկարներ:
Անահիտը ապրում եւ ստեղծագործում է
Հայաստանում և Գերմանիայում:
Այս ցուցահանդեսը արժևորվում է հատկապես
հիմա, երբ Հադրութն ու Շուշին դարձել են
կորուսյալ հայրենիքի կսկծացող բաց վերք:
Անահիտի տեսանող աչքը վավերագրել է ԻՐ
Խծաբերդն ու գյուղի մարդկանց,
հայրենակիցներին, որոնք հիմա տեղահանվածի
դառը ճակատագրին են ենթարկված, այլեւ
արցախցու շենշող ու հպարտ կերպարը, հողի
հետ սիրով աշխատողներին, մարդկային պարզ
ու գեղեցիկ հարաբերությունները, զինվորի ու
նորածնի ուժը, մշակութային ճոխ
ժառանգությունն ու աստվածատուր բնությունը:
Լուսանկարների այս ցուցադրումը ﬔզ
պարտավորեցնում է հիշել, պահպանել եւ փրկել,
որպես ՍՊԵՂԱՆԻ, գուցե նաեւ ետ
վերադարձնելու ՀՈՒՅՍ:

«ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ՄԻ ՎԱՅՐ ԿԱ,
ՈՐ ԵՍ ԵՐԱԶՈՒՄ ԵՄ
ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ
ԱՄԵՆ ԱՌԱՎՈՏ,
ՄԻՆՉ
ԱՄԵՆ ԵՐԵԿՈ ԶՂՋՈՒՄ ԵՄ
ԱՅՆՏԵՂ ՉԼԻՆԵԼՈՒՍ
ՀԱՄԱՐ»

Ցուցահանդեսը հովանավորել են Էդվին Ղուլեանը եւ Շաքե Հավանը։
Նախաձեռնող՝ Շաքե Ամիրյան Պետրոսյան
17.09.21 - 02.10.21
բացումը ժամը 18:00-ին - opening at 18:00

