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Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

ՎԱՀՐԱՄ ԴؤՄԱՆՅԱՆ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար

Ջերմորեն ողջٳնٳմ եմ Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 13-րդ փառատոնի 

կազմակերպիչներին, մասնակիցներին, ողջ արվեստասեր հասարակٳթյանը:

Համաշխարհայնացման այս դարաշրջանٳմ մշակٳյթը յٳրաքանչյٳր ազգի 

ինքնադրսևորման, բարեկամական կապերի ամրապնդման և ազգը ճանաչելի 

դարձնելٳ լավագٳյն միջոցն է: Այս առաքելٳթյٳնն ٳնի նաև Հայ կոմպո-

զիտորական արվեստի փառատոնը, որի դերը շատ մեծ է Հայաստանٳմ և 

արտերկրٳմ հայ դասական և ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագոր-

ծٳթյٳնների տարածման և հանրահռչակման գործٳմ: Այն մշակٳթային միջոցառٳմ 

լինելٳց զատ` հավաքական ինքնٳթյան և ազգային ոգٳ վառ դրսևորٳմ է:

Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի ամենածանրակշիռ ձեռքբերٳմը 

հայ հանրٳթյան ٳղղորդٳմն է դեպի դասական երաժշտٳթյٳն: Փառատոնի 

շարٳնակական բնٳյթը և անընդհատ նոր հորիզոններ բացող գործٳնեٳթյٳնը 

հանգեցնٳմ են նրան, որ հանրٳթյٳնն ավելի ٳ ավելի է մերձենٳմ դասական երա-

ժշտٳթյանը, իսկ փառատոնի լսարանը տարեցտարի աճٳմ և երիտասարդանٳմ է:

Մեծապես կարևորելով նման միջոցառٳմները` ցանկանٳմ եմ շնորհակալٳթյٳն 

հայտնել փառատոնի կազմակերպիչներին և բոլոր մասնակիցներին:

Կրկին ողջٳնٳմ եմ բոլորիդ` Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 13-րդ 

փառատոնին մաղթելով բարի երթ, ստեղծագործական ձեռքբերٳմներ ٳ նոր 

ներշնչանքներ:



Ժամանակի փորձٳթյٳնն անցած և մնայٳն արժեք դարձած դասական 

երաժշտարվեստը ազգային մշակٳթային ինքնٳթյան կարևոր կրիչներից է, քանի որ 

այս կամ այն կերպ զգալիորեն արտացոլٳմ է ազգային հատկանիշների շատ 

նրբերանգներ։

Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը մեր նվագախմբի․համար, 

նախևառաջ, հայ դասական երաժշտٳթյան միջոցով ինքներս մեզ և աշխարհին 

ավելի ճանաչելի դառնալٳ հնարավորٳթյٳն է։ Փառատոնի առաքելٳթյٳնների մեջ 

կարևոր տեղ են զբաղեցնٳմ ինչպես հայ կոմպոզիտորների ժառանգٳթյան 

ներկայացٳմը, այնպես էլ պահպանٳմը գալիք սերٳնդների համար։ Այսպես, իր 

պատմٳթյան ընթացքٳմ փառատոնի բովանդակٳթյٳնը հարստացվել է մոտ 80 հայ 

կոմպոզիտորի ավելի քան 200 ստեղծագործٳթյամբ, թվայնացվել են մի քանի 

տասնյակ արժեքավոր պարտիտٳրներ, որոնց մեջ մեծ թիվ են կազմել նաև 

մոռացٳթյան մատնված կամ կորսվելٳ վտանգի տակ հայտնված գործերը։ Հայ և 

օտարերկրացի անվանի երաժիշտների մեկնաբանٳթյٳններով մենք մշտապես 

ձգտել ենք կենդանի պահել անցյալٳմ և մեր օրերٳմ ստեղծվող դասական 

երաժշտٳթյան գրավչٳթյٳնը ժամանակակից լսարանի համար։

Ուրախ եմ, որ Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի մշակٳթային դերը 

տարեցտարի ավելի է արդարացնٳմ է մեր ջանքերը։ Շնորհակալ եմ փառատոնի 

բոլոր աջակիցներին, մասնակիցներին և երկրպագٳներին՝ փառատոնի 

նպատակների հանդեպ հավատի և դրանք համատեղ ٳժերով իրագործելٳ համար։

ՍԵՐԳԵՅ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար,
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր 



Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը մեկնարկել է 2010 թվականին՝ 

Հայաստանի կոմպոզիտորների միٳթյան և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ 

նվագախմբի համատեղ ջանքերով: Ամենամյա փառատոնը ներկայացնٳմ է հայ 

դասական և ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործٳթյٳնների հայտնի և 

անհայտ էջերը, նպաստٳմ հայ կոմպոզիտորական դպրոցի ավանդٳյթների 

պահպանմանն ٳ դրա արդի նվաճٳմների հանրահռչակմանը և իր ٳրٳյն տեղը 

զբաղեցնٳմ Հայաստանի երաժշտական կյանքٳմ:

Փառատոնն այս տարի ևս ներկայանٳմ է հետաքրքիր ծրագրով, պրեմիերաներով, 

ինչպես նաև հայ երաժշտٳթյան երախտավորների՝ Էդٳարդ Բաղդասարյանի և 

Օհան Դٳրյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյաններին նվիրված համերգով:

Ողջٳնٳմ եմ Հայաստանի կոմպոզիտորների միٳթյան Երիտասարդական 

ֆորٳմի և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի միջև ձեռք բերված 

համագործակցٳթյٳնը, որի արդյٳնքٳմ երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծա-

գործٳթյٳնները ևս հնարավորٳթյٳն ٳնեն հնչելٳ այս փառատոնի համերգների 

ընթացքٳմ:

Կարծٳմ եմ՝ փառատոնն այսٳհետև Հայաստանի կոմպոզիտորների միٳթյան 

հետ համատեղ շարٳնակելٳ է գրել իր տարեգրٳթյան փայլٳն էջերը և նոր ٳ 

նպաստավոր հորիզոններ բացելٳ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործական 

ձեռքբերٳմների պահպանման և հանրահռչակման գործٳմ:

ԱՐԱՄ ՍԱԹՅԱՆ
Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ



Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը հայաստանյան մշակٳթային 

կյանքի նշանակալից իրադարձٳթյٳններից է և 2010 թվականին հիմնադրվելٳց 

ի վեր անշեղորեն հետևٳմ է հայ դասական և արդի կոմպոզիտորական դպրոցի, 

ավանդٳյթների պահպանման և ճանաչման ընդլայնման իր առաքելٳթյանը: 

Ամենամյա փառատոնը կայացել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ٳ 

գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ջանքերով 

և մշտապես ٳնեցել է ՀՀ կրթٳթյան, գիտٳթյան, մշակٳյթի և սպորտի 

նախարարٳթյան աջակցٳթյٳնը, իսկ 2022 թվականից սկսած՝ այն անցկացվٳմ է 

նաև Հայաստանի կոմպոզիտորների միٳթյան հետ համատեղ։

Յٳրաքանչյٳր տարի փառատոնը նվիրվٳմ էր հայ անվանի կոմպոզիտորներից 

մեկին և հայաստանյան ٳ արտասահմանյան ٳնկնդրին ներկայացնٳմ նրանց 

ստեղծագործական ժառանգٳթյٳնը (Ղազարոս Սարյան (2010թ .), Առնո 

Բաբաջանյան (2011թ.), Տիգրան Չٳխաջյան (2012թ.), Ռոմանոս Մելիքյան (2013 թ.), 

Ավետ ՏԵրտերյան (2014թ.), Էդգար Հովհաննիսյան (2015թ.), Էդվարդ Միրզոյան 

(2016թ.), Հարո Ստեփանյան (2017թ.), Գրիգոր Եղիազարյան (2018թ.), Ավետ 

Տերտերյան (2019թ.), Ալեքսանդր Հարٳթյٳնյան (2020թ.)։ 

ՓԱՌԱՏՈՆԻ ՊԱՏՄؤԹՅؤՆԸ



Նարե Արղամանյան Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախٳմբ

2021 թվականը հոբել յանաշատ տարի էր և նշանավորٳմ էր Ալեքսանդր 

Սպենդիարյանի 150-ամյակը, Առնո Բաբաջանյանի, Ադամ Խٳդոյանի, Էդվարդ 

Միրզոյանի 100-ամյակները, Ջոն Տեր-Թադևոսյանի 95-ամյակը, ինչպես նաև մեր 

ժամանակակիցներ Միխայիլ Կոկժաևի 75-ամյա և Երվանդ Երկանյանի 70-ամյա 

տարեդարձերը։ Փառատոնի շրջանակٳմ երաժշտասեր հանրٳթյանը ներկա-

յացվեցին կոմպոզիտորների՝ երկար տարիներ չհնչած մեծ թվով ստեղծագոր-

ծٳթյٳններ, որոնց պարտիտٳրներն անհրաժեշտ էր թվայնացնել և վերաթողարկել, 

ինչպես նաև հնչեցին մերօրյա մի շարք մեծակտավ ստեղծագործٳթյٳններ, որոնք 

հնչեցին առաջին անգամ։ 

Փառատոնի կարևորագٳյն բաղադրիչներից է հայ կոմպոզիտորների սիմֆոնիկ և 

կամերային ստեղծագործٳթյٳնների ձայնագրٳմը, տեսագրٳմը, պարտիտٳրների 

և նվագաբաժինների թվայնացٳմը և պահպանٳմը: Հայտնի է, որ հայ 

կոմպոզիտորների բազմաթիվ ստեղծագործٳթյٳնների պարտիտٳրներ դեռևս 

մնٳմ են հեղինակների անձնական կամ այլ արխիվներٳմ և հաճախ գտնվٳմ են 

անմխիթար վիճակٳմ, հասանելի չլինելով ստեղծագործٳթյٳնների համերգային 

ներկայացման համար: Փառատոնի գոյٳթյան ընթացքٳմ թվայնացվել են հայ 

կոմպոզիտորների 100-ից ավելի ստեղծագործٳթյٳններ, ձայնագրվել են 250-ից 

ավելի երաժշտական երկեր, իրականացվել են 170-ից ավելի պրեմիերաներ՝ 

ներգրավելով Հայաստանٳմ գործող երգչախմբերին, նվագախմբերին և կամերային 

համٳյթներին, ինչպես նաև բազմաթիվ անհատ կատարողների, այդ թվٳմ՝ 

տաղանդավոր երիտասարդ երաժիշտների։ 2021 թվականի ընթացքٳմ 

նվագախٳմբը ձայնագրեց նաև Ալեքսանդր Սպենդիարյանի սիմֆոնիկ և կամերային 

ստեղծագործٳթյٳնները, որոնք շٳտով լայն տարածٳմ կստանան միջազգային  

երաժշտական թվային հարթակներٳմ։

Փառատոնը նաև հնարավորٳթյٳն է ստեղծٳմ մեծանٳն կոմպոզիտորների 

երաժշտական ժառանգٳթյան կողքին ներկայացնելٳ նաև երիտասարդ և 

նորահայտ կոմպոզիտորների ստեղծագործٳթյٳններ: Փառատոնի համերգային 

երեկոներին հանդես են գալիս մենակատարներ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ 

արտերկրից՝ հայ կոմպոզիտորների բազմաժանր ստեղծագործٳթյٳններն 

ընդգրկելով իրենց երկացանկերٳմ: 



2022թ. անցկացվող 13-րդ հայ կոմպոզիտորական փառատոնը ներառٳմ է 

3 համերգային երեկո, որոնց ծրագրերٳմ կհնչեն Առնո Բաբաջանյանի, Էդٳարդ 

Բաղդասարյանի, Օհան Դٳրյանի, Մարտին Վարդազարյանի, Նٳբար Ասլանյանի, 

Վարդան Աճեմյանի, Մարտին Ուլիխանյանի սիմֆոնիկ ստեղծագործٳթյٳնները, 

կոնցերտները։ Փառատոնի ընթացքٳմ առաջին անգամ կներկայացվեն նաև 

երիտասարդ կոմպոզիտորներ Էլեն Յոլչյանի և Տիգրան Համբարյանի ստեղծա-

գործٳթյٳնները։ Նվագախմբի նախաձեռնٳթյամբ փառատոնի շրջանակٳմ 

սիմֆոնիկ նվագախմբի կազմով առաջին անգամ կկատարվեն Մարտին Ուլիխանյանի 

«Հայկական սիմֆոնիկ պարեր» ստեղծագործٳթյٳնը, ինչպես նաև երկար 

տարիների ընդմիջٳմից հետո կհնչի Մարտին Վարդազարյանի «Ահեղ մարտերի 

անմեղ զոհերին» սիմֆոնիան։

2022 թվականին լրանٳմ է Էդٳարդ Բաղդասարյանի և Օհան Դٳրյանի 

100-ամյակները, որոնց նվիրված համերգին կկատարվեն կոմպոզիտորների մի շարք 

ստեղծագործٳթյٳններ, որոնք նٳյնպես երկար տարիներ չեն հնչել։

Փառատոնի բոլոր համերգները ձայնագրվելٳ և տեսագրվելٳ են ժամանակակից 

բարձրակարգ սարքավորٳմների միջոցով և հետարտադրական ընթացքից հետո 

կտեղադրվեն նվագախմբի սոցիալական էջերٳմ, ինչպես նաև հանրահայտ 

միջազգային թվային հարթակներٳմ։

Հասմիկ Պապյան Հայկ Կազազյան և Վահագն Պապյան

Ռٳբեն ԱսատրյանՀովհաննես Չեքիջյան



Փառատոնի շրջանակներٳմ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 

հետ հանդես կգան դաշնակահարներ Արٳս Աճեմյանը (Հայաստան), Ժան-Պոլ 

Գասպարյանը (Ֆրանսիա), Արմինե Գրիգորյանը (Հայաստան), ջٳթակահար Կարեն 

Շահգալդյանը (Հայաստան) և բարիտոն Գևորգ Գինոսյանը (Հայաստան)։ 

13-րդ հայ կոմպոզիտորական փառատոնի համերգները կղեկավարեն 

դիրիժորներ Սերգեյ Սմբատյանը և Վահագն Պապյանը։

Սերգեյ Խաչատրյան

Լիլիթ Արտեմյան Դենիս Շապովալով



Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախٳմբը ստեղծվել է Սերգեյ Սմբատյանի 

կողմից, որը նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարն ٳ գլխավոր դիրիժորն է մինչ 

օրս: Իր գոյٳթյան սկզբից ի վեր` նվագախٳմբը մեկ հարկի տակ հավաքել է 

դասական երաժշտٳթյան նվիրյալների, որոնց մշտապես միավորել է Հայաստանٳմ 

մշակٳթային իրազեկٳթյան ընդլայման և դասական  երաժշտٳթյան զորٳթյամբ 

մարդկանց ներաշխարհի հոգևոր կատարելագործման առաքելٳթյանը: Հայաստանի 

պետական սիմֆոնիկ նվագախٳմբն հանդես է գալիս հարٳստ ٳ բազմազան 

երկացանկով, ինչպես նաև տարբեր ժանրեր ٳ կատարողական ձևաչափեր 

ընդգրկող տարեկան ավելի քան 50 համերգով:

Նվագախٳմբը բազմաթիվ առիթներով համագործակցել է աշխարհահռչակ 

կոմպոզիտորներ Քշիշտոֆ Պենդերեցկٳ, Սիր Կառլ Ջենքինսի, Գիյա Կանչելիի, 

Տիգրան Մանսٳրյանի, ինչպես նաև շատ մեծանٳն մենակատարների հետ:  

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախٳմբը բազմամյա բարեկամական 

հարաբերٳթյٳններ ٳնի համաշխարհային մեծٳթյան երաժիշտների հետ, որոնց 

թվٳմ՝ Վալերի Գերգիևը, Վլադիմիր Սպիվակովը, Մաքսիմ Վենգերովը, Դենիս 

Մացٳևը, Վադիմ Ռեպինը, Վահագն Պապյանը, Բորիս Բերեզովսկին, Զախար Բրոնը 

և ٳրիշներ։

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախٳմբը Սերգեյ Սմբատյանի 

ղեկավարٳթյամբ հյٳրընկալվել է շատ հեղինակավոր համերգասրահներٳմ, որոնց 

թվٳմ՝ Փարիզի «Օպերա Գարնիեٳմ», Բեռլինի «Կոնցերտհաٳզٳմ», Հաագայի 

«Դոկտոր Անտոն Ֆիլիփսզալٳմ», Մոսկվայի «Չայկովսկٳ համերգասրահٳմ» և 

Կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճٳմ, Բրյٳսելի «Գեղեցիկ արվեստների պալատٳմ», 

Համբٳրգի «Էլբֆիլհարմոնիٳմ», Մադրիդի թագավորական թատրոնٳմ, Դٳբայի 

օպերայٳմ և այլٳր:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԻՄՖՈՆԻԿ ՆՎԱԳԱԽؤՄԲ



2020 թվականը առանձնահատٳկ էջ դարձավ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ 

նվագախմբի պատմٳթյան մեջ՝  հանրահայտ ջٳթակահար և նվագախմբի 

ռեզիդենտ արտիստ Մաքսիմ Վենգերովի հետ ٳնեցած Եվրոպական համերգային 

տٳրի շնորհիվ, որի ընթացքٳմ նրանք փայլٳն ելٳյթներ են ٳնեցել Բեռլինի 

ֆիլհարմոնիայի, Վիեննայի «Մٳզիքֆեղայնի», Լոնդոնի «Բարբիքան սենթրի», 

Պրահայի «Դվորժակի համերգասրահի», Զալցբٳրգի «Փառատոնային մեծ 

համերգասրահի», Մյٳնխենի «Ֆիլարմոնի Գասթայգի», Շտٳտգարդի «Լիդեհալլեի», 

Մոսկվայի «Զարյադյե համերգասրահի» բեմերٳմ:

Հայաստանٳմ և արտերկրٳմ ٳնեցած համերգային լայնածավալ գործٳ-

նեٳթյٳնից զատ՝ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախٳմբը նաև մեծապես 

ճանաչված և գնահատված է Հայաստանի երիտասարդների կրթٳթյան գործٳմ իր 

աստիճանաբար ընդլայնվող դերի համար: 2018 թվականից սկսած՝ «ԴասA» 

կրթամշակٳթային ծրագրի շրջանակٳմ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ 

նվագախٳմբը Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորٳթյամբ դասական երաժշտٳթյան 

հանդեպ հետաքրքրٳթյٳն և համակրանք է բռնկٳմ Հայաստանի ավագ դպրոցների 

աշակերտների մեջ: Սա նպատակ ٳնի խթանել առավել ընդարձակ մի շարժٳմ՝ 

 թյան մասին վեհٳմ դասական երաժշտٳղղված երիտասարդ սերնդի շրջանٳ

պատկերացٳմների և երաժշտական բարձր ճաշակի ձևավորմանը:

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի մի շարք ելٳյթներ հեռարձակվել 

են Medici.tv, Euronews, and Classic.fm մեդիահարթակներٳմ: 2019թ. «Մեցցո» 

հեռٳստաընկերٳթյան կողմից թողարկվել է վավերագրական ֆիլմ՝ նվիրված Սերգեյ 

Սմբատյանին և նվագախմբի պատմٳթյանը: 



ՓԱՌԱՏՈՆԻ ԾՐԱԳԻՐ



«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԻՄՖՈՆԻԿ ՊԱՐԵՐ»

ԱՐؤՍ ԱՃԵՄՅԱՆ
(դաշնամուր) 

ՍԵՐԳԵՅ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
(դիրիժոր) 

Էլեն  Յոլչյան. «Գրեյս» բարիտոնի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար.
                                  

Վարդան Աճեմյան. Դաշնամٳրի կոնցերտ թիվ 2

I. 

II. 

III. 

Մարտին Ուլիխանյան. «Հայկական սիմֆոնիկ պարեր». 
                                                     

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Largo, Alegro con fuoco

Lento di molto

Allegro con brio

Պարի ծագٳմը 

Շորոր 

Յարխٳշտա 

Բերդ 

Լալիք 

Քոչարի

ԳԵՎՈՐԳ ԳԻՆՈՍՅԱՆ
(բարիտոն) 

պրեմիերա

պրեմիերա



«ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ԲԱԼԼԱԴ»

ԺԱՆ-ՊՈԼ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 
(դաշնամուր) 

Տիգրան Համբարյան. Սիմֆոնիկ պոեմ ռե մինոր, երկ 14. 
                                                  

Մարտին Վարդազարյան. Սիմֆոնիա «Ահեղ մարտերի անմեղ զոհերին»

Առնո Բաբաջանյան. «Հերոսական բալլադ» դաշնամٳրի և նվագախմբի համար

ՍԵՐԳԵՅ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
(դիրիժոր) 

պրեմիերա



ԱՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
(դաշնամուր) 

ՎԱՀԱԳՆ ՊԱՊՅԱՆ
(դիրիժոր) 

Նٳբար Ասլանյան. «Մٳսալեռցիներ» սիմֆոնիկ նվագախմբի համար

Էդٳարդ Բաղդասարյան. Դաշնամٳրի կոնցերտ. 1-ին մաս

Օհան Դٳրյան. Հատվածներ «Կոմիտասական» սյٳիտներից

ԿԱՐԵՆ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ
(ջութակ) 

Նոկտյٳրն ջٳթակի և նվագախմբի համար

Ռապսոդիա ջٳթակի և նվագախմբի համար



ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐՆԵՐ



ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ

Հայ մեծանٳն կոմպոզիտոր և դաշնակահար, ԽՍՀՄ (1971թ.) և ՀՍՍՀ (1956թ.) 

ժողովրդական արտիստ Առնո Բաբաջանյանը ծնվել է Երևանٳմ, 1921թ. հٳնվարի 

22-ին: «Ինչ էլ գրեմ՝ ստացվٳմ է հայեցի»,-մի անգամ խոստովանել է հայ մեծ 

կոմպոզիտոր Առնո Բաբաջանյանը։ Շٳրջ կես դար շարٳնակվեց ստեղծագործող ٳ 

կատարող, երաժշտٳթյան մոլեռանդ սիրահար արվեստագետի գործٳնեٳթյٳնը, 

որն իր առաջին իսկ քայլերով գրավեց երաժշտասեր հասարակայնٳթյան սիրտը։

Դեռևս 5 տարեկան Առնոյի տաղանդը նկատել է Արամ Խաչատրյանը՝ ٳղղորդելով 

նրան դեպի երաժշտٳթյٳն։ 1929թ. Առնո Բաբաջանյանն ընդٳնվել է Երևանի 

պետական կոնսերվատորիային կից երաժշտական դպրոց, որն ավարտելٳց հետո 

սովորել է կոնսերվատորիայٳմ: 1948 թվականից ٳսٳմը շարٳնակել է Մոսկվայի 

կոնսերվատորիայٳմ՝ դաշնամٳրի մասնագիտٳթյամբ՝ միաժամանակ արվեստٳմ 

կատարելագործելով Մոսկվայٳմ գործող Հայաստանի կٳլտٳրայի տանը կից 

ստٳդիայٳմ:

Առնո Բաբաջանյանի ստեղծագործական բազմաժանր ժառանգٳթյٳնը  

ներառٳմ է կոնցերտներ, կամերային-գործիքային ստեղծագործٳթյٳններ, 

բազմաթիվ երգեր, երաժշտٳթյٳն կինոֆիլմերի համար: Նա ստեղծագործել է 

տարբեր ոճերٳմ՝ դասական, պոպ, ջազ:

Բաբաջանյանի ստեղծագործական ձեռագիրը ձևավորվել է Արամ Խաչատրյանի 

և Սերգեյ Ռախմանինովի ազդեցٳթյամբ, իսկ նրա հեղինակային անհատա-

կանٳթյٳնը դրսևորվել է դաշնամٳրի և նվագախմբի համար «Հերոսական 

բալլադٳմ» և դաշնամٳրային տրիոյٳմ (1952թ): Լայն ճանաչٳմ է վայելٳմ նաև 

1950թ. գրված «Հայկական ռապսոդիան»։

«Առաջին սիրո երգը», «Երջանկٳթյան մեխանիկա», «Հարսնացٳն հյٳսիսից» 

և շատ այլ խորհրդային սիրելի ֆիլմերٳմ հնչٳմ են Բաբաջանյանի հեղինակած 

երգերը: Կոմպոզիտորը գրել է բազմաթիվ ստեղծագործٳթյٳններ դաշնամٳրի 

համար. «Էլեգիա», «Նոկտյٳրն», «Անٳրջներ» և շատ այլ անզٳգական մեղեդիներ: 

Նրա հեղինակած երգերն աչքի են ընկնٳմ քնարականٳթյամբ և մեծ ձայնածավալի 

ընդգրկմամբ։ Առնո Բաբաջանյանի սիրված երգերը կատարել են ԽՍՀՄ 

ամենաանվանի երգիչները։ 

Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի շրջանակٳմ կհնչի կոմպոզիտորի 

«Հերոսական բալլադը»։



ԷԴؤԱՐԴ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

2022 թվականին լրանٳմ է տաղանդավոր կոմպոզիտոր, դաշնակահար, 

մանկավարժ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Էդٳարդ Իվանի 

Բաղդասարյանի (1922-1987) ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը: 

Էդٳարդ Բաղդասարյանը 1947-ին գերազանցٳթյամբ ավարտել է Երևանի 

Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դաշնամٳրի (պրոֆ. Գ.Սարաջևի 

դասարան), իսկ 1950-ին՝ կոմպոզիցիայի (պրոֆեսոր Գ.Եղիազարյանի դասարան) 

բաժինները: Ի դեպ, դաշնամٳրի բաժնի պետական ավարտական քննٳթյանը 

Հայաստանٳմ առաջին անգամ կատարել է Դ.Շոստակովիչի դաշնամٳրի և 

նվագախմբի համար գրված թիվ 1 Կոնցերտը և իր հողինակած պրելյٳդները, որոնք 

արժանացել են քննական հանձնաժողովի բարձր գնահատականին: 1951-ին մեկնել է 

Մոսկվա և երաժշտական գիտելիքները կատարելագործել Հայ մշակٳյթի տան 

երաժշտական ստٳդիայٳմ՝ Գ.Ի.Լիտինսկٳ և Ն.Ի.Պեյկոյի ղեկավարٳթյամբ: 

1953թ. Մոսկվայٳմ ٳսٳմն ավարտելٳց հետո՝ վերադարձել է Հայաստան և 

ձեռնամٳխ եղել հայ երաժշտٳթյան համալիր ٳսٳմնասիրٳթյանը, մեկնել է 

Հայաստանի տարբեր շրջաններ և հավաքագրել բազմաթիվ ժողովրդական երգեր, 

ծավալել ակտիվ ստեղծագործական, կատարողական և մանկավարժական 

գործٳնեٳթյٳն: 

Կոմպոզիտորի բազմաժանր (երաժշտաթատերական, սիմֆոնիկ, կամերային և 

այլն) ստեղծագործական գործٳնեٳթյան մեջ գերակշռٳմ են կամերային 

երաժշտٳթյան երկերը: Է.Բաղդասարյանը հեղինակ է նաև մի շարք թատերական 

ներկայացٳմների (Վ.Շեքսպիրի «Ռոմեո և Ջٳլիետ», Գ.Սٳնդٳկյանի «Պեպո», 

Հ.Թٳմանյանի «Ոսկի քաղաք» և այլն) և կինոյի («Տժվժիկ», «Եռանկյٳնի», «Ջրհորի 

մոտ», «Ձորի Միրոն» և այլն) համար գրված երաժշտٳթյան, բազմաթիվ էստրադային 

երգերի և նվագախմբային ստեղծագործٳթյٳնների: Համամիٳթենական մրցٳյթٳմ 

«Ոսկի քաղաքը» (ըստ. Հ.Թٳմանյանի) թատերական ներկայացման համար գրված 

նրա երաժշտٳթյٳնն արժանացել է առաջին մրցանակի:

Է.Բաղդասարյանի ստեղծագործٳթյٳնները պարբերաբար հնչել են Ռٳսաս-

տանٳմ, Ֆրանսիայٳմ, ԱՄՆ-ٳմ, Իտալիայٳմ, Գերմանիայٳմ, Բٳլղարիայٳմ, 

Լեհաստանٳմ, Բեյրٳթٳմ, Սիրիայٳմ, Արգենտինայٳմ և այլٳր: Իսկ դաշնամٳրի 

համար գրված պրել յٳդները 1963թ. հրատարակվել են նաև Լայպցիգٳմ: 

Դաշնամٳրի համար գրված կոնցերտը կոմպոզիտորի վերջին մեծակտավ 

ստեղծագործٳթյٳնն է, որը նա գրել է 1970 թվականին և նվիրել անվանի 

դաշնակահարٳհի Սվետլանա Նավասարդյանին, ٳմ կողմից էլ այն առաջին անգամ 

կատարվել է Հայաստանի կոմպոզիտորների միٳթյան 1979թ. համագٳմարի 

սիմֆոնիկ համերգի ընթացքٳմ։

Հայ կոմպոզիտորական փառատոնի շրջանակٳմ կհնչեն կոմպոզիտորի 

Ռապսոդիան և Նոկտյٳրնը ջٳթակի և նվագախմբի համար, ինչպես նաև 

տասնամյակներ շարٳնակ չհնչած դաշնամٳրի կոնցերտի առաջին մասը։



ՕՀԱՆ ԴؤՐՅԱՆ

2022թ. լրանٳմ է տաղանդաշատ դիրիժոր, կոմպոզիտոր, ՀԽՍՀ ժողովրդական 

արտիստ Օհան Խաչատٳրի Դٳրյանի (1922-2011) ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը: 

Օհան Դٳրյանը ծնվել է 1922թ. սեպտեմբերի 8-ին Երٳսաղեմٳմ: 1945թ. ավարտել 

է Երٳսաղեմի կոնսերվատորիայի դիրիժորական (ղեկավաներ՝ Վալտեր Պֆեֆեր և 

Ջորջ Սինգըր) և կոմպոզիտորական (ղեկ.՝ Յոզեֆ Գրինտալ) բաժինները, այնٳհետև 

վարպետٳթյٳնը մշակել Ցյٳրիխٳմ և Փարիզٳմ: 

Օհան Դٳրյանը ղեկավարել է աշխարհի ավելի քան 100 փայլٳն նվագախմբերի, 

այդ թվٳմ՝ Վիեննայի և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբերը: Նա եղել է Ավինոյի 

օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժորը, Լայպցիգի օպերային թատրոնի 

երաժշտական ղեկավարը և «Գևանդհաٳզ» սիմֆոնիկ նվագախմբի հրավիրյալ 

դիրիժորը: Հիմնադրել է Հայաստանի ռադիոյի և հեռٳստատեսٳթյան սիմֆոնիկ 

նվագախٳմբը, ղեկավարել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախٳմբը, 

ինչպես նաև Երևանի Օպերայի և բալետի թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախٳմբը և 

Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախٳմբը՝ որպես գեղարվեստական ղեկավար և 

գլխավոր դիրիժոր: 

Օհան Դٳրյանն այն եզակի դիրիժորներից էր, որն առանց պարտիտٳրի 

ղեկավարٳմ էր սիմֆոնիկ համերգներ և օպերաներ: Համերգային շրջագայٳ-

թյٳններով պարբերաբար ելٳյթ է ٳնեցել Ռٳսաստանٳմ, Ֆրանսիայٳմ, ԱՄՆ-ٳմ, 

Գերմանիայٳմ, Ավստրիայٳմ, Շվեյցարիայٳմ, Հٳգարիայٳմ, Ռٳմինիայٳմ, 

Բٳլղարիայٳմ և այլٳր: Իսկ Լեհաստանٳմ նրան անվանել են Արևելյան Եվրոպայի 

Տոսկանինի: Դիրիժորի ստեղծագործական հավատամքն էր հարազատ մնալ 

հեղինակային գաղափարներին և գործիքավորٳմներին, ձٳլվել կոմպոզիտորի 

մտահղացմանը, ապա միայն դրանք մատٳցել սեփական մեկնաբանٳթյամբ: 

Օհան Դٳրյանը ստեղծագործել է դեռևս Երٳսաղեմٳմ ٳսանելٳ տարիներին: 

Նրա երգերից մեկը՝ գրված Երٳսաղեմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիվ 

Տ. Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանٳկյանի խոսքերով, Հայաստանٳմ առաջին անգամ 

հնչել է Լٳսինե Զաքարյանի կատարմամբ:  Նրա ստեղծագործական ժառանգٳթյան 

մի մասն է կազմٳմ «Ունիվերսալիզմ» երաժշտական նոր սիստեմի հայտագործٳմը, 

որը 20-25 տարիների ٳսٳմնասիրٳթյան արդյٳնք էր: Դٳրյանի ստեղծագոր-

ծٳթյٳններն առանձնանٳմ են մեղեդայնٳթյամբ և հոգեբանական խորٳթյամբ, 

որոնք արտահայտٳմ են հեղինակի ապրٳմները և երաժշտական պատկերավոր ٳ 

խոհականٳթյٳնը: 

Օհան Դٳրյանն արժանացել է մի շարք պատվավոր կոչٳմների. 1997-ին նրան 

շնորհվել է «Ս. Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշան, 1996-ին՝ «Մովսես Խորենացի» մեդալ, 

իսկ 1998-ին՝ Ֆրանսիայի «Գրականٳթյան և արվեստի ասպետ» շքանշան:

Փառատոնի շրջանակٳմ կհնչեն հատվածներ Օհան Դٳրյանի «Կոմիտասական» 

սյٳիտներից, որոնք երկար տարիներ չեն հնչել։ 
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Վարդան Աճեմյանը ծնվել է 1956թ. արվեստի գործիչների մի քանի սերնդի 

անվանի ընտանիքٳմ: 1973 թվականից ٳսանել է Երևանի Կոմիտասի անվան 

պետական կոնսերվատորիայٳմ՝ Ղազարոս Սարյանի ստեղծագործական դասա-

րանٳմ, որի ղեկավարٳթյամբ էլ այնٳհետև ավարտել է ասպիրանտٳրան 1981թ.։ 

Ուսանողական տարիներին գրված լավագٳյն ստեղծագործٳթյٳններից են 

«Սիմֆոնիկ պոեմը», «Ժողովրդական երգերի շարանը», Պոլիֆոնիկ սոնատը։

Ուսման տարիների գեղարվեստական աճի լٳրջ ապացٳյցը «Կիկոսի մահը» 

օպերան էր, որը արժանացավ ամենաբարձր գնահատականի։ «Կիկոսի մահից» հետո 

երիտասարդ կոմպոզիտորին միանգամից երեք ٳղեգրի հնարավորٳթյٳն ընձեռվեց. 

առաջինն օպերային բեմադրٳթյٳնն էր, երկրորդը՝ ասպիրանտٳրայٳմ ٳսٳմը 

շարٳնակելը, երրորդը՝ կոմպոզիտորների միٳթյան անդամٳթյٳնը։ 

Իր թիվ 1 սիմֆոնիայի համար 1987 թվականին կոմպոզիտորն արժանացել է 

Հայաստանի ազգային մրցանակի: 

Վարդան Աճեմյանը գրել է նվագախմբային, կամերային, վոկալ և գործիքային, 

ինչպես նաև դաշնամٳրային երաժշտٳթյٳն: 2007թ. նրա 6 կարևորագٳյն 

ստեղծագործٳթյٳնները հավատարմագրվել են Շվեյցարիայի «BIM Edtition» 

հրատարակչٳթյան կողմից: Վերջերս սաքսոֆոնի և նվագախմբի համար գրված 

«Արկած» ստեղծագործٳթյٳնը հավաստագրվել է Ֆրանսիայի «CDMS» ընկերٳթյան 

կողմից: 2008 թվականից «SUISA» ընկերٳթյան անդամ է: 

1987 թվականից Վարդան Աճեմյանը աշխատٳմ է Երևանի Կոմիտասի անվան 

պետական կոնսերվատորիայٳմ, որտեղ դասավանդել է գործիքավորٳմ և 

գործիքագիտٳթյٳն, իսկ 1995 թվականից՝ նաև կոմպոզիցիա: Նա իր ճանաչելի 

տեղն է զբաղեցնٳմ իր սերնդի ամենաշնորհալի կոմպոզիտորների շարքٳմ, իսկ  

նրա ստեղծագործٳթյٳնները կատարվել են Հայաստանٳմ, Բٳլղարիայٳմ, 

Չեխիայٳմ, Ֆինլանդիայٳմ, Վրաստանٳմ, Իսլանդիայٳմ, Լեհաստանٳմ, 

Ռٳսաստանٳմ, Մեծ Բրիտանիայٳմ, Շվեյցարիայٳմ և ԱՄՆ-ٳմ: 2010թ. մայիսին 

Վարդան Աճեմյանը արժանացել է Հայաստանի Հանրապետٳթյան արվեստի 

վաստակավոր գործչի կոչման: 2015թ. արժանացել է ՀՀ պետական մրցանակի՝ 

դաշնամٳրի, գոսերի և լարայաին նվագախմբի համար գրված «Հնչյٳնի թատրոն» 

կոնցերտային պոեմի համար։

13-րդ հայ կոմպոզիտորական փառատոնի շրջանակٳմ կկատարվի կոմպո-

զիտորի թիվ 2 դաշնամٳրի կոնցերտը, որٳմ վառ կերպով արտահայտված է 

ազգային և ժամանակակից երաժշտٳթյան միաձٳլٳմը։ Այս ստեղծագործٳթյٳնը 

Վարդան Աճեմյանը նվիրել է իր դստերը՝ Արٳս Աճեմյանին։
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Մարտին Ուլիխանյանն ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական 

կոնսերվատորիայի փողային (Լ. Բրٳտյանի դասարան) և կոմպոզիցիայի

(Լ. Չաٳշյանի դասարան) բաժինները: 2007թ. ավարտել է Երևանի պետական 

կոնսերվատորիայի ասպիրանտٳրան՝ որպես կոմպոզիտոր (ղեկավար՝ պրոֆ. 

Լ. Չաٳշյան): 1997թ. հիմնադրել է «Ուլիխանյան» կվինտետը և դարձել այդ խմբի 

գեղարվեստական ղեկավարը, կլարնետահարը, գործիքավորողը և կոմպոզիտորը: 

2008թ. իր եղբոր` Վարդան Ուլիխանյանի հետ միասին հիմնադրել է 

«Ուլիխանյան» ակٳմբը, որտեղ, Հայաստանի մշակٳյթի նախարարٳթյան հետ 

համատեղ, կազմակերպել է էքսպերիմենտալ երաժշտٳթյան առաջին փառատոնը 

Հայաստանٳմ: 

Թողարկել է «Ճանապարհ դեպի տաճար» (2007թ.) և «Հովհաննես Թٳմանյան. 

մանկական ստեղծագործٳթյٳններ» (2010թ.) ձայնասկավառակները։ Վերջինս 

հեղինակը նվիրաբերել է շٳրջ 3000 մանկական կազմակերպٳթյٳնների 

Հայաստանի և Արցախի տարածքٳմ՝ ՀՀ մշակٳյթի նախարարٳթյան և 

«Հայաստան» հիմնադրամի հետ համատեղ: 2013թ. վերապատրաստվել է 

Սան Ֆրանցիսկոյի կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի բաժնٳմ: 2015թ. ավարտել է 

Լոս Անջելեսի (UCLA) համալսարանի «ֆիլմի երաժշտٳթյٳն» բաժինը: Արժանացել է 

մի շարք մրցանակների, այդ թվٳմ` Ա. Խաչատրյանի անվան կոմպոզիտորների 

մրցٳյթٳմ 3-րդ մրցանակի (2003թ.), «Նարեկացի»  արվեստի միٳթյան մրցանակի 

(2006թ.), երգչախմբային ստեղծագործٳթյٳնների մրցٳյթٳմ` դափնեկրի կոչման 

(2006թ.), սաքսոֆոնային ստեղծագործٳթյٳնների մրցٳյթٳմ` առաջին մրցանակի 

(2007թ.), Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի մրցանակի «7 մահացٳ մեղքեր» 

ստեղծագործٳթյան համար (2011թ.), 2013թ. UNICA միջազգային կինոփառատոնٳմ` 

պատվավոր դիպլոմի՝ «Դٳռ» ֆիլմի և երաժշտٳթյան համար, Ջերրի Գոլդսմիթի 

անվան «Լավագٳյն ٳսանող կինոկոմպոզիտոր» մրցանակի (Լոս Անջելես 2015թ.):

Մարտին Ուլիխանյանի ստեղծագործٳթյٳնները հնչել են ԱՄՆ-ٳմ, Ֆրանսիայٳմ, 

Գերմանիայٳմ, Լեհաստանٳմ, Ռٳմինիայٳմ, Ռٳսաստանٳմ, Լիբանանٳմ, 

Ղազախստանٳմ, Սիրիայٳմ, Հորդանանٳմ, Լատվիայٳմ և Լիտվայٳմ:

Կոմպոզիտորը ստեղծագործٳմ է աշխատٳմ է ամենատարբեր երաժշտական 

ժանրերٳմ և ոճերٳմ: Ակտիվորեն համագործակցٳմ է Հայաստանի պետական 

սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ: «Հայկական սիմֆոնիկ պարեր» ստեղծագործٳթյٳնը, 

որն առաջին անգամ կհնչի Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի 

շրջանակٳմ, կոմպոզիտորը նվիրել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ 

նվագախմբին:
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Կոմպոզիտոր, դաշնակահար, երաժշտական-հասարակական գործիչ, ՀԽՍՀ 

արվեստի վաստակավոր գործիչ, ՀՀ ժողովրդական արտիստ, Երևանի Կոմիտասի 

անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Մարտին Վարդազարյանը հայ 

արդի կոմպոզիտորական արվեստի հանրահայտ ներկայացٳցիչներից է:

Ծնվել է 1938թ. ապրիլի 4-ին Երևանٳմ: Կոմպոզիտորի ստեղծագործական 

 անվան ٳններն ի հայտ են եկել դեռևս Երևանի Պ.Ի.Չայկովսկٳթյٳնակٳ

միջնակարգ մասնագիտական երաժշտական դպրոցٳմ ٳսանելٳ տարիներին:

1961 թվականին նա ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական 

կոնսերվատորիայի դաշնամٳրային (պրոֆ. Գ.Սարաջյանի դասարան), իսկ 1970-ին՝ 

կոմպոզիցիայի բաժինները՝ պրոֆեսոր Էդվարդ Միրզոյանի ղեկավարٳթյամբ:

Մ. Վարդազարյանը հիմնադրել և ղեկավարել է Հայաստանի հեռٳստատեսٳթյան 

և ռադիոյի էստրադային նվագախٳմբը (1966-1972), որի խորհրդականն ٳ դիրիժորն 

է 1990-ից առ այսօր:  

Մարտին Վարդազարյանը ծավալել է ակտիվ ստեղծագործական գործٳնեٳթյٳն, 

որը ներառٳմ է սիմֆոնիկ, կամերային և խմբերգային երաժշտٳթյան ժանրերը: 

Նա հեղինակ է բազմաթիվ էստրադային և ջազային երգերի, էստրադային 

նվագախմբի համար գրած ստեղծագործٳթյٳնների, շٳրջ 150 թատերական 

ներկայացٳմների (Ու.Շեքսպիր՝ «Մակբեթ», «Լիր արքա», Հ.Թٳմանյան՝ 

«Քաջ Նազար», Հ.Պարոնյան՝ «Մեծապատիվ Մٳրացկաններ», ևն) և 50-ից ավելի 

ֆիլմերի («Բարև, ես եմ», «Սարոյան եղբայրներ», «Երկٳնք», «Վերջին նետٳմ», 

«Մենավոր ընկٳզենին», ևն) երաժշտٳթյան, որոնք արժանացել են լայն ճանաչٳմ են 

գտել հանրٳթյան շրջանٳմ: Նրա ստեղծագործٳթյٳնները հնչել են ինչպես 

Հայաստանٳմ, այնպես էլ Ռٳսաստանٳմ, ԱՄՆ-ٳմ, Բելգիայٳմ և շատ այլ 

երկրներٳմ։  

1970 թվականից Հայաստանի կոմպոզիտորների միٳթյան անդամ է, իսկ 

1974-1989թթ. գործել է որպես գեղարվեստական ղեկավար։ 2013 թվականից 

առ այսօր վարչٳթյան անդամ է: 

Մարտին Վարդազարյանին շնորհվել է ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործչի 

կոչٳմ (1989թ.), ՀՀ ժողովրդական արտիստի պատվավոր կոչٳմ (2011թ.)։ 

Նա պարգևատրվել է «Հայրենիքին մատٳցած ծառայٳթյٳնների համար» 1-ին 

աստիճանի շքանշանով (2017թ.), ՀՀ վարչապետի հٳշամեդալով (2017թ.), 

ՀՀ մշակٳյթի նախարարٳթյան Ոսկե մեդալով (2008թ.), արժանացել է «Երևանի 

պատվավոր քաղաքացի» պատվավոր կոչման (2007թ.), իսկ 2018-ին՝ Արցախի 

Հանրապետٳթյան «Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալի:

Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի շրջանակٳմ կհնչի կոմպոզիտորի 

1987թ. գրված «Ահեղ մարտերի անմեղ զոհերին» սիմֆոնիան:



ՆؤԲԱՐ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

Նٳբար Ասլանյանը ծնվել է 1943 թվականին Աթենքٳմ։ 1946 թվականին 

հայրենադարձել է Խորհրդային Հայաստան։ 1973թ. ավարտել է Երևանի Կոմիտասի 

անվան պետական կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի բաժինը (Գրիգոր 

Եղիազարյանի մասնագիտական դասարան)։ 1994 թվականից հաստատվել է 

Իսրայելٳմ։ 

Ասլանյանի ստեղծագործٳթյٳնները հնչել են ԱՄՆ-ٳմ, Կանադայٳմ, 

Հարավսլավիայٳմ, Հٳնաստանٳմ, Բٳլղարիայٳմ, Շվեդիայٳմ, Շվեյցարիայٳմ, 

Հարավային Կորեայٳմ, Գերմանիայٳմ, նախկին ԽՍՀՄ հանրապետٳթյٳններٳմ, 

Իսրայելٳմ, Հայաստանٳմ, Լեհաստանٳմ, Ռٳմինիայٳմ և այլٳր՝ բազմաթիվ 

հեղինակավոր արտիստների և կոլեկտիվների կատարմամբ։ Խառը երգչախմբի 

համար գրված նրա «Բերքի տոն» կանտատը  Հարավային Կորեայٳմ 14 երկրների 

մասնակցٳթյամբ անցկացված փառատոնٳմ կատարվել է Լեհաստանի ռադիոյի 

երգչախմբի կողմից։ 2004թ. Երևանի Արամ Խաչատրյանի տٳն-թանգարանٳմ 

Իսրայելի արտգործնախարարٳթյան և Հայաստանٳմ Իսրայելի դեսպանٳթյան 

նախաձեռնٳթյամբ տեղի է ٳնեցել Նٳբար Ասլանյանի հեղինակային համերգը` 

նվիրված Իսրայելի անկախٳթյան 56-ամյակին։

Կոմպոզիտորը ստեղծագործել է բազմաթիվ երաժշտական ժանրերٳմ, հեղինակ է 

սիմֆոնիկ, փողային, կամերային, խմբերգային, վոկալ սիմֆոնիկ, գործիքային, 

մանկական ստեղծագործٳթյٳնների։ Հայտնի են և բազմիցս կատարվել են 

կոմպոզիտորի լարային կվարտետներն ٳ տարբեր գործիքների համար գրված 

սոնատները, փողային նվագախմբի համար գրված ստեղծագործٳթյٳնները, 

մասնավորապես՝ «Սարդարապատ», «Զինվորի երազանքը» քայլերգերը։ 

Վերջիններս կատարվել են Մոսկվայի Ժٳկովսկٳ, Լենինի, Ֆրٳնզեի անվան 

ակադեմիաների փողային նվագախմբերի կատարմամբ, ինչպես նաև Խարկովի 

Բարձրագٳյն տանկային ٳսٳմնարանի և Ավիացիոն միացյալ փողային նվագախմբի 

կատարմամբ։  Նٳբար Ասլանյանը հեղինակել է «Սիփանա քաջեր» կոնցերտ-պոեմը, 

«Հիմն Արցախի» վոկալ սիմֆոնիկ պոեմը, Ցեղասպանٳթյան զոհերի հիշատակին 

նվիրված շեփորի կոնցերտը, կոնցերտներ գրված կլարնետի, ֆլեյտայի ինչպես նաև 

երկٳ կոնցերտ տրոմբոնի և նվագախմբի համար։

Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի շրջանակٳմ կհնչի կոմպոզիտորի 

«Մٳսալեռցիներ» ստեղծագործٳթյٳնը, որը մٳսալեռցիների ֆոլկլորային 

երաժշտٳթյٳն է՝ կոմպոզիտորի կողմից մշակված սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ 

Հեղինակն այն նվիրել է իր առաջին ٳսٳցիչ Գրիգոր Հախինյանին։



ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

Երիտասարդ կոմպոզիտոր Տիգրան Համբարյանը ծնվել է 1986 թվականի մայիսի 

2-ին Երևանٳմ: Նա ստեղծագործٳմ է 12 տարեկանից: 2008թ. ավարտել է Երևանի 

Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դաշնամٳրային (պրոֆ. 

Ս.Բարսեղյանի դասարան) և կոմպոզիցիայի (պրոֆ. Լ.Չաٳշյանի դասարան) 

բաժինները:

2015 թվականից Հայաստանի կոմպոզիտորների միٳթյան անդամ է: Հեղինակ է 

բազմաթիվ կամերային ստեղծագործٳթյٳնների, որոնք գրված են ավանդական 

տոնայնական գրելաոճով և գրեթե չեն պարٳնակٳմ ավանգարդ երաժշտٳթյան 

հատկանիշներ:

Փառատոնի շրջանակٳմ առաջին անգամ կհնչի Տիգրան Համբարյանի 

«Սիմֆոնիկ պոեմը»։ Այն երիտասարդ կոմպոզիտորի դեռևս միակ ստեղծա-

գործٳթյٳնն է սիմֆոնիկ երաժշտٳթյան ժանրٳմ, որը գրվել է 2011 թվականին, ապա 

խմբագրվել՝ 2017-ին: Ստեղծագործٳթյան մեջ արծարծված է մարդ-բնٳթյٳն, մարդ-

տիեզերք հարաբերٳթյٳնների թեման, ինչպես նաև հոգեբանական խորٳթյամբ 

ընթացող մարդկային տարբեր հոգեվիճակների փոխակերպٳմների շղթայական 

հաջոդականٳթյٳնը: 



ԷԼԵՆ  ՅՈԼՉՅԱՆ

Երիտասարդ կոմպոզիտոր Էլեն Յոլչյանը ծնվել է 1992 թվականի հոկտեմբերի 

17-ին Երևանٳմ: 2011-2013 թվականներին սովորել է Երևանի Կոմիտասի անվան 

պետական կոնսերվատորիայի երաժշտագիտական բաժնٳմ (ղեկավար՝ պրոֆ. 

Ա.Սարյան), ապա տեղափոխվել ստեղծագործական բաժին (պրոֆ. Վ.Աճեմյանի 

մասնագիտական դասարան), որն ավարտել է 2015թ.: 2015-2017թթ. ٳսٳմը 

շարٳնակել է նٳյն բաժնի մագիստրատٳրայٳմ՝ Վարդան Աճեմյանի ղեկա-

վարٳթյամբ:

Էլեն Յոլչյանը 2018 թվականից Հայաստանի կոմպոզիտորների միٳթյան 

անդամ է: Նա հեղինակ է մի շարք սիմֆոնիկ ٳ կամերային ստեղծագործٳթյٳնների 

և երաժշտագիտական հոդվածների:

Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի շրջանակٳմ առաջին անգամ 

կհնչի կոմպոզիտորի «Գրեյս» (թարգմանաբար՝ «Շնորհ») ստեղծագործٳթյٳնը 

սիմֆոնիկ նվագախմբի և բարիտոնի համար՝ գրված 2017 թվականին։ 

Ստեղծագործٳթյան առանցքٳմ Աստվածամոր յٳրօրինակ փառաբանٳթյٳնն է և 

դրա կառٳցվածքٳմ անկյٳնաքարային նշանակٳթյٳն ٳնի Գրիգոր Նարեկացٳ 

«Մատյան Ողբերգٳթյան» Բան Ձ-ից կիրառված հատվածը:



ՄԵՆԱԿԱՏԱՐՆԵՐ



ԱՐؤՍ ԱՃԵՄՅԱՆ
Դաշնամուր

Արٳս Աճեմյանն ավարտել է Չայկովսկٳ անվան միջնակարգ մասնագիտական 

երաժշտական դպրոցը, այնٳհետ` Երևանի Կոմիտասի անվան պետական 

կոնսերվատորիան և նٳյն բٳհի ասպիրանտٳրան՝ պրոֆ. Ռ.Թանդիլ յանի 

ղեկավարٳթյամբ:

Դաշնակահարٳհին արժանացել է բազմաթիվ հանրապետական մրցٳյթների 

մրցանակների, այդ թվٳմ՝ 2000թ. Բաբաջանյանի անվան մրցٳյթի 1-ին և հատٳկ 

մրցանակների, ինչպես նաև եղել է Վ.Սպիվակովի միջազգային բարեգործական 

հիմնադրամի, Օրբել յանի անվան հիմնադրամի, Մշակٳթային փոխանակման 

միջազգային հիմնադրամի (International Cultural Exchange Fund) կրթաթոշակառٳ՝ 

2002թ. վերջինիս կողմից նաև արժանանալով 1-ին մրցանակի:

2001թ. հանդես է եկել «Մոսկվայի վիրտٳոզներ» անսամբլի հետ` Վ.Սպիվակովի 

ղեկավարٳթյամբ։ 2001թ. մասնակցել է Կոլմարի և Օքսֆորդի միջազգային 3-րդ 

փառատոններին, 2004 թվականին՝ Իտալիայի «Մոդենայի գիշերներ» փառատոնին, 

ինչպես նաև մասնակցել է փառատոնների Գերմանիայٳմ և Լեհաստանٳմ:

Արٳս Աճեմյանը ելٳյթ է ٳնեցել Murfreesboro Philharmonic նվագախմբի հետ` 

դոկտոր Լ.Հարվինի ղեկավարٳթյամբ, նաև մասնակցել է Դ.Պոլակի, Ն.Պետրովի, 

Գ.Չերնի-Ստեֆանսկայայի, Մ.Վոսկրեսենսկٳ, Ն.Յٳժանինի, Օ.Յաբլոնսկայայի, 

Մ.Պրոսլերի և Ն.Սվետլանովայի վարպետٳթյան դասընթացներին:

2003թ. Մոսկվայի կամերային նվագախմբի հետ (գեղարվեստական ղեկավար՝ 

Կ.Օրբել յան) 6 համերգով ելٳյթներ է ٳնեցել Բրազիլիայٳմ և Ուրٳգվայٳմ: 

2008թ. AMC ընկերٳթյٳնը թողարկել է դաշնակահարٳհٳ ստեղծագործٳ-

թյٳններով «Romantic Fire» ձայնասկավառակը: 2009թ. Արٳս Աճեմյանն արժանացել 

է ՀՀ նախագահի մրցանակի, իսկ 2014թ.` ՀՀ վաստակավոր արտիստի կոչման:



ԱՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Դաշնամուր

Արմինե Գրիգորյանը ծնվել է Երևանٳմ, ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան 

պետական կոնսերվատորիան (պրոֆեսորներ Գեորգի և Սերգեյ Սարաջյանների 

դասարան)։

«Հռոմ 2003» (“Roma 2003”) դաշնակահարների միջազգային մրցٳյթٳմ 

արժանացել է կրկնակի դափնեկրի կոչման և Հռոմի պատգամավորների պալատի 

շքանշանի: Նա նաև Լեհաստանի մշակٳյթի վաստակավոր գործիչ է:

2004 թվականից Արմինե Գրիգորյանը հանդիսանٳմ է Արամ Խաչատրյանի տٳն-

թանգարանի տնօրենը և Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի 

պրոֆեսոր, իսկ 2005 թվականից Խաչատրյանի անվան եռյակի դաշնակահարն է:

Խաչատրյանի անվան եռյակի կազմٳմ և որպես մենակատար՝ Արմինե 

Գրիգորյանը համերգային շրջագայٳթյٳններով հանդես է եկել Հյٳսիսային, 

Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայի երկրներٳմ, Շվեյցարիայٳմ, 

Մեծ Բրիտանիայٳմ, Կանադայٳմ, Գերմանիայٳմ, Ավստրիայٳմ, Իսպանիայٳմ, 

Ճապոնիայٳմ, Չինաստանٳմ, Լիբանանٳմ, Բٳլղարիայٳմ, Մալթայٳմ, 

Չեխիայٳմ, Իտալիայٳմ, Լեհաստանٳմ, Ավստրալիայٳմ, Ռٳսաստանٳմ, 

Վրաստանٳմ, Մոլդովայٳմ, ԱՊՀ և Մերձբալթյան այլ երկրներٳմ: 

Նա ելٳյթներ է ٳնեցել համաշխարհային բազմաթիվ հեղինակավոր 

համերգասրահներٳմ, որոնց թվٳմ՝ Վիեննայի «Musikverein», Համբٳրգի 

«Laeizhalle», Լայպցիգի «Gewandhaus», Մյٳնխենի «Gasteig» համերգասրահներٳմ, 

Լոնդոնի «Եղիսաբեթ թագٳհٳ անվան դահլիճٳմ», Տոկիոյի «Սանտորի հոլ», 

Տորոնտոյի «Koerner Hall» համերգասրահներٳմ և այլٳր: 

Դաշնակահարٳհին թողարկել է մի քանի ձայնասկավառակ՝ այդ թվٳմ 

«Արամ Խաչատրյան. անհայտ էջեր» սկավառակը՝ նվիրված մեծ կոմպոզիտորի քիչ 

հայտնի դաշնամٳրային ստեղծագործٳթյٳններին։



ԿԱՐԵՆ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ
Ջութակ

Կարեն Շահգալդյանը Պաբլո Սարասատեի անվան միջազգային մրցٳյթի 

դափնեկիր է ,  ավարտել  է  Մոսկվայի Չայկովսկٳ անվան պետական 

կոնսերվատորիան (պրոֆեսոր Վ. Տրետյակովի դասարան):

2003թ. ավարտել է նաև կոնսերվատորիայի ջٳթակի բաժնի ասպիրանտٳրան` 

պրոֆեսոր Մ.Գլեզարովայի ղեկավարٳթյամբ: Մասնակցել է Յ.Մենٳհինի, 

Վ.Սպիվակովի, Գ.Ժիսլինի, Եվ.Չٳգաևայի վարպետٳթյան դասերին: 1998-2002 թթ. 

հանդես է եկել Վլադիմիր Սպիվակովի ղեկավարած «Մոսկվայի վիրտٳոզներ» 

անվանի նվագախմբի կազմٳմ: 

Շահգալդյանը հանդես է եկել աշխարհի բազմաթիվ հեղինակավոր համերգա-

սրահներٳմ, ինչպիսիք են Նյٳ Յորքի «Քարնեգի հոլը», «Մոսկվայի մեծ 

համերգասրահը», Լոնդոնի «Ռոյալ ֆեստիվալ հոլը», Վիեննայի «Musikverein» 

համերգասրահը, Համբٳրգի «Laeizhalle» համերգասրահը, Լոնդոնի «Purcell Room» 

համերգասրահը, Տոկիոյի «Սանտորի հոլ» և «Օպերա սիթի հոլ» համերգասրահները 

և այլ: Նա հյٳրախաղերով հանդես է եկել ԱՄՆ-ի, Չինաստանի, Շվեդիայի, 

Հարավային Կորեայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ճապոնիայի, Ավստրիայի, 

Ավստրալիայի, Շվեդիայի, Իսպանիայի, Իտալիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Չեխիայի, 

Վրաստանի, Մոլդովայի, Ռٳսաստանի և Հայաստանի ավելի քան 200 քաղաքներٳմ:

Շահգալդյանը Ռիգայٳմ անցկացվող «Classic Strings» մրցٳյթ-փառատոնի 

գեղարվեստական ղեկավարն է:

2006 թվականից ներկայանٳմ է Խաչատրյանի անվան եռյակի կազմٳմ:



ԺԱՆ-ՊՈԼ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 
Դաշնամուր

Ժան-Պոլ Գասպարյանը ծնվել է 1995թ. Փարիզٳմ՝ երաժիշտների ընտանիքٳմ, 

14 տարեկանٳմ ընդٳնվել է Փարիզի երաժշտٳթյան և պարերի բարձրագٳյն 

ազգային կոնսերվատորիա և 2015թ. ստացել մագիստրոսի ստիճան։ Նրա 

,ցիչներն են եղել Օլիվյե Գարդոնը, Միշել Բերոֆֆը, Լորան Կաբասոնٳսٳ

 Տատյանա Զելիկմանը, Էլիսո Վիրսալաձեն։ 

Մոցարտի, Բեթհովենի, Շոպենի, Լիստի, Մենդելսոնի, Սեն-Սանսի, Չայկովսկٳ, 

Ռախմանինովի, Գերշվինի և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործٳթյٳնների 

կատարմամբ Ժան-Պոլ Գասպարյանը որպես մենակատար հանդես է եկել մի շարք 

նվագախմբերի հետ, որոնց թվٳմ՝ «Orchester National d'Ile-de-France» նվագախٳմբը, 

Խեմնիցի Ռոբերտ Շٳմանի անվան ֆիլհարմոնիկ նվագախٳմբը, Հյٳսիսային 

Գերմանիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախٳմբը, Նորմանդական տարածաշրջանային 

նվագախٳմբը, Վալենսիայի սիմֆոնիկ նվագախٳմբը: Ժան-Պոլը ելٳյթ է ٳնեցել 

Ցյٳրիխի «Tonhalle», Համբٳրգի «Laeiszhalle», Բրեմենի «Die Glocke», Զալցբٳրգի 

«Mozarteum», Բելգրադի «Kolarac» և այլ համերգասրահներٳմ:

Ժան-Պոլը հաղթող է ճանաչվել 2014թ. Բրեմենի եվրոպական երաժշտական 

մրցٳյթٳմ, 2015թ. Իսպանիայٳմ և 2013թ. Անգլիայٳմ անցկացված «José Iturbi» 

միջազգային մրցٳյթներٳմ։



ԳԵՎՈՐԳ ԳԻՆՈՍՅԱՆ
Բարիտոն

Գևորգ Գինոսյանը ծնվել է 1998 թվականի մայիսի 17-ին, Արմավիր մարզի 

Նալբանդյան գյٳղٳմ։ 2020 թվականին ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան 

պետական կոնսերվատորիայի ակադեմիական երգեցողٳթյան բաժինը (ղեկավար՝ 

պրոֆ. Մ.Հովակիմյան), իսկ 2020-ին՝ նٳյն բաժնի մագիստրատٳրան (ղեկավար՝ 

պրոֆ. Մ.Հովակիմյան): 

2021 թվականից որպես մենակատար հանդես է գալիս Ալ. Սպենդիարյանի անվան 

օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երիտասարդական 

օպերային ծրագրի շրջանակներٳմ կազմակերպվող համերգներٳմ։



ԴԻՐԻԺՈՐՆԵՐ



ՎԱՀԱԳՆ ՊԱՊՅԱՆ

Անվանի դաշնակահար և դիրիժոր Վահագն Պապյանը Վիանա դա Մոտայի 

անվան միջազգային մրցٳյթի դափնեկիր է (1979թ.): Նա դաշնամٳր ٳսանել է 

Մոսկվայի պետական (պրոֆ. Մ.Ս.Վոսկրոսենսկի), իսկ դիրիժորٳթյٳն՝ Սանկտ 

Պետերբٳրգի (պրոֆ. Ի.Ա.Մٳսին) կոնսերվատորիաներٳմ: 

Դաշնակահարի կարիերան Պապյանը սկսել է 1980թ., իսկ 1984-ին տեղի է ٳնեցել 

նրա առաջին դիրիժորական ելٳյթը: Նٳյն տարٳմ նա հրավիրվել է Հայաստանի 

ֆիլհարմոնիկ նվագախٳմբ՝ որպես 2-րդ դիրիժոր, իսկ 1987-89թթ. գործել է որպես 

նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր: 1991թ. հանդես է եկել 

որպես Բեեր Շևայի սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժոր, ինչպես նաև ղեկավարել է 

Երٳսաղեմի սիմֆոնիկ նվագախٳմբը:

Երաժշտի ելٳյթների աշխարհագրٳթյٳնն ընդգրկٳմ է հինգ տասնյակից ավելի 

երկրներ։ Նա հանդես է եկել մեծ թվով հեղինակավոր բեմերٳմ, այդ թվٳմ՝ Վիեննայի 

«Musikverein», Ցյٳրիխի «Tonhalle», Լոնդոնի «Բարբիքան» կենտրոնի համերգային 

դահլիճներٳմ, Տոկիոյի «Սանտորի հոլ» համերգասրահներٳմ, Մոսկվայի 

կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճٳմ և այլٳր:

Վահագն Պապյանը ղեկավարել է Իսրայելի և Տոկիոյի ֆիլհարմոնիկ, 

Ռٳսաստանի պետական, Սլովակիայի ռադիոյի և շատ այլ նվագախմբեր: 

2008-2013թթ. հանդես է եկել որպես Ղազախստանի պետական նվագախմբի 

գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, 2006 թվականից առ այսօր 

Աշդոդի սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավարն է: Համագործակցել է Վ.Գերգիևի, 

Ա.Կորսակովի, Օ.Կոգանի, Դ.Խվորոստովսկٳ, Մ.Պլետնյովի, Վ.Տրետյակովի և շատ 

այլ անվանի երաժիշտների հետ: Մշտապես անսամբլային կազմٳմ հանդես է գալիս 

ջٳթակահար Մ.Վենգերովի հետ:

Տարիներ շարٳնակ Վահագն Պապյանը դասավանդٳմ է Թել Ավիվի 

համալսարանի Բٳհման-Մեթայի անվան Բարձրագٳյն դպրոցٳմ:



ՍԵՐԳԵՅ ՍՄԲԱՏՅԱՆ

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադիր, գեղարվեստական 

ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը մեծ ճանաչٳմ է վայելٳմ ինչպես 

Հայաստանٳմ, այնպես էլ միջազգային ասպարեզٳմ: 2019 թվականի սեպտեմբերից 

նա դարձավ նաև Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը, որին 

նախորդել էին նվագախմբի հետ համատեղ համերգային շրջագայٳթյٳնները 

Գերմանիայٳմ, Ավստրիայٳմ և Միացյալ Նահանգներٳմ, մեծ հաջողٳթյամբ 

հանդես գալով Բեռլինի ֆիլհարմոնիայի, Վիեննայի «Մٳզիքֆեղայն» և Նյٳ Յորքի 

«Քարնեգի հոլ» համերգասրահներٳմ:

Հիմքից սիմֆոնիկ նվագախٳմբ ստեղծելٳ իր փորձով զինված՝ Սերգեյ 

Սմբատյանը վերջին տարիներին ստեղծել է չորս այլ նվագախմբեր ևս: 2015 

թվականին նա ստեղծեց «24/04» նվագախٳմբը՝ ի հիշատակ Հայոց ցեղաս-

պանٳթյան 100-ամյակի, իսկ այնٳհետև՝  «Անկախٳթյան սերٳնդ» համահայկական 

նվագախٳմբն ٳ երգչախٳմբը՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան անկախٳթյան 

25-ամյակին նվիրված միջոցառٳմների շրջանակٳմ: Նա նաև հավաքել է 

ՅؤՆԻՍԵՖ-ի մանկական կամերային երգչախٳմբ՝ նվիրված Երեխայի 

իրավٳնքների մասին կոնվենցիայի ընդٳնման 20-ամյակին և Համահայկական 

սիմֆոնիկ նվագախٳմբը, որի նպատակն ամփոփված էր աշխարհասփյٳռ 

հայٳթյան միավորման գաղափարٳմ: Իսկ որպես կրթٳթյան և նորարարٳթյան 

ջատագով՝ նա ստեղծել է «ԴասA» նախագիծը՝ ավագ դպրոցٳմ իրականացվող մի 

ծրագիր, որն աշակերտներին հնարավորٳթյٳն է ընձեռٳմ մոտիկից ծանոթանալٳ 

դասական երաժշտٳթյանը:

Սերգեյ Սմբատյանի կարիերայի համար նշանակալից առաջխաղացٳմ էին վերջին 

ժամանակների համերգաշրջանները, որոնց ընթացքٳմ որպես հրավիրյալ դիրիժոր 

ելٳյթ է ٳնեցել Բեռլինի, Վարշավայի, Երٳսաղեմի, Պրահայի ռադիոյի սիմֆոնիկ 

նվագախմբերի, Դրեզդենի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի Բեռլինի «Կոմիշե օպեր» և այլ 

երաժշտական կոլեկտիվների հետ: Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 2021-2022 

համերգաշրջանի Եվրոպական տٳրի շրջանակٳմ Սերգեյ Սմբատյանը նվագախմբի 

հետ ծրագրٳմ է հանդես գալ Բեռլինի ֆիլհարմոնիայի և Վիեննայի «Մٳզիքֆեղայն» 

դահլիճներٳմ, իսկ 2022-2023թթ,համերգաշրջանٳմ կղեկավարի նվագախմբի 

ելٳյթները Միացյալ Թագավորٳթյٳնٳմ անցկացվելիք առաջին համերգային տٳրի 

ընթացքٳմ:
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