ՌոբերտԷլիբեկյան. Իրականիուանիրականիս
 ահմանագծին

Անցյալդարի60-ականներինասպարեզիջած
նկարիչներիայնսերնդիցէՌոբերտԷլիբեկյանը, որը
նոր
փուլսկզբնավորեցարդիհայկերպարվեստում:
Գեղարվեստականթարմմտածողությամբև
 ազգայինի
ու
համաշխարհայինիյուրօրինակհամադրությամբ
հատկորոշվողնրանցգործերըեկանկոտրելուխորհրդային
արվեստիկարծրատիպերը՝ն
որօրակարգձևավորելով
գեղարվեստիհայրենականտիրույթում:
ՀՀժողովրդականնկարիչՌոբերտԷլիբեկյանըշառավիղն
էթիֆլիսահայարվեստասերշրջանակներինլայնորեն
հայտնիԷլիբեկյանգերդաստանի, ո
 րիավագը՝Վաղարշակ
Էլիբեկյանը1922-1923 թթ. հիմնելո
 ւղեկավարումէր
բազմազգայդքաղաքիՊատանիհ
 անդիսատեսիթատրոնը
:
1951-իցսկսյալնաարդենպաշտոնավարումէրտեղի
ՍտեփանՇահումյանի(ներկայումս՝Պ
 ետրոսԱդամյանի
)
անվանհայկականթատրոնում: Առաջացածտարիքում
էր
,
երբս
 տեղծեցիրգեղանկարչականմանրապատումների
շարքը՝
վերակենդանացնելովԹբիլիսիիկոլորիտնուարվեստաշունչոգին:
Բնականէ, որնմանը
 նտանիքումհասակառածպատանիՌոբերտըհետագայում
պիտիընտրերդեպիարվեստտանողուղին, որը1960 թ. նրանբերեցԵ
 րևան: Հիշելով
Գողարվեստա-թատերականինստիտուտումիրուսումնառությանտարիները՝մեծանուն
վարպետըպատմումէ. «Շատլավուսուցիչներեմունեցել. Նրանքմեզթողեցինազատ
մտածել
: Ամենահետաքրքիրուսուցիչնէլ, որնիդեպինձչիդասավանդել, Վռամշապուհ
Շաքարյաննէր: Ամենանգամբարևելիսնամեզհորդորումէրչմոռանալհինվարպետներին
»:
…
Այստարեմուտիտոնականօրերնէին, երբուզեցիայցելելՌոբերտԷլիբեկյանի
արվեստանոց: Վերջինիսվ
 երաբերյալտ
 արիներառաջնրաարածմիգրառումըինձշատ
էր
տպավորել. «Ի՞նչնէպատճառը, որամենօրգալիսեմարվեստանոց: Նկարումեմթեոչ՝
այնքան
էլէականչէ: Տասնյակտարիներարդենայսռիթմովեմապրում: Ուրեմնգաղտնի
մի
ուժկա, 
որըձգում, բերումէի
 նձա
 յնտարածքը, որարվեստանոցէկ
 ոչվում»:
Վարպետինտեսաբ
 ազկաթոռիննստած՝ռադիոունկնդրելիս: Ռադիոընդունիչի
վրա
Վիլյամ
Սարոյանի, ԵղիշեՉարենցիուԿոստանԶարյանիլուսանկարներնէին, իսկդրանց
կողքինՄարիտիրոսՍարյանի«Նամականին»: Արվեստանոցիկենտրոնում3 նկարակալներ
կային՝ձգածկտավներով: Մեկիվրանոր-նոր
ավարտածնկարնէր. մյուսներըս
 պասումէին
իրենցհերթին: Ընդարձակարվեստանոցի
պատերինէլարդենդասականդարձածնրա
ստեղծագործություններնեն՝իրարնմանու
միաժամանակտարբերիրենցգունային
լուծումներով: Բոլորինմիավորողն, ի
 հարկե,
էլիբեկյանականանշփոթելիձ
եռագիրնէ՝
խորհրդավորուանմեկնելի: Ա
 կնառունգույների
հրավառություննէ, տոնահանդեսային
տրամադրությունը: Այո՛, ՌոբերտԷլիբեկյանը

սովորական-առօրեականիմեջ
ևս
տոն
էտեսնում՝չառօրեականացնելով
սակայնայդտոն-երևույթը, որը
միշտ
նրաունրաարվեստիերկրպագուների
հետէ:
Բնականէուրեմն, որնրա
նկարներումդոմինանտըգույնը
լիներ՝
իրհյութեղֆակտուրայովև
արտիստիկհնչեղությամբ:
Էլիբեկյանականգիծնիրտարբեր
դրսևորումներով՝մենագիծ, ուրվագիծ
,
գալարներևայլն, իհայտէգալիս
նրա
գրաֆիկականաշխատանքներում
,
որոնցումմատիտըհաճախգիրկընդխառնէհանդեսգալիսջրաներկիո
 ւտեմպերայի, ինչպես
նաևգուաշիուգունավորկ
 ավճիհետ(«Առավոտ», «Ճիչ. Ջուղա», «Փարիզյան
տպավորություններևայլն»): Դրանքևս
, ընդհանուրառմամբ, գունավառգործերենևիրենց
գեղագիտությամբուկատարման
ոճովէականորենչենտարբերվումգեղանկարներից
,
ավելին՝
կարծեսվերջիններիսնախապատրաստությունըլինեն:
Նկարչի
կտավները, չունենալովհանդերձպատմողականսյուժեներ, ա
 ռանձնանումեն
իրենց
գեղարվեստականորոշակիասելիքով
: Վերջինսշատդիպուկէբնորոշելա
 րվեստաբան
Հենրիկ
Իգիթյանը. «Նրա(ՌոբերտԷլիբեկյանի–Լ. Լ.) ամբողջստեղծագործությունը
ներկայանումէորպեսբ
 ազմաթիվա
 րարներով, անվերջանալիևշլացուցիչ
ներկայացում-հեքիաթ»: Մերառջև
, իրոք, այդներկայացում-հեքիաթիհերոսներնեն՝
դերասանուհիներ՝բեմելիցառաջ
ուհ
 ետո, աճպարարներ, մոդելներ, հ
 րեշտակներ,
դիցուհիներ՝իրենցողջհմայքով, փայլովուգեղեցկությամբ: Միպահքեզթվումէ, թեհայտնվել
ես

կախարդականհայելիներիթագավորությունում: Պայմանականմիաշխարհէմերառջև՝
բնակեցվածերևակայական, իրականո
 ւանիրականկերպարներով: Որքանէլնկարիչը
հաճախէարելինքնանկարներկամանդրադարձելիրարվեստագետընկերներին(«Էդուարդ
Խարազյան»,«ԲարդուղՎարդանյան» ևայլն), միևնույնէ, նրանկարներիտիրակալըԿինն
է
:
Ընդորում, ոչթեայսկամա
 յնկոնկրետկինը, այլկինարարածնընդհանրապես՝որպես
սիրո
մշտահունչմեղեդիուսրտերիտ
 իրականքրմուհի:
«
Ինչպե՞սէնաձեռքբերելի
 րոճըկամումի՞ցէազդվել» հարցիսվարպետն
անմիջապեսհակադարձեց. «Չեմ
սիրում«ազդվել» բառը. դաամենահեշտճանապարհն
է
:
Նկարելն, իվերջո, ընթացքէ, ո
 րիվ
 րակարողէամենինչազդել՝եղանակը, երաժշտությունը
,
բնությանձայները: Կարևորըմարդկայինշփումներնեն: Իմվրաանջնջելիտպավորություն
են

թողելհանդիպումներսուզ
 րույցներսԵ
 րվանդՔոչարի, ԿոստանԶ
 արյանի, ԼևոնՆերսիսյանի
հետ: Դրանքավելիկարևորէին, քանդասախոսությունները: Մենքիրարիցէինքսովորում
»:
ՌոբերտԷլիբեկյանիարվեստում
կարելիէհեռավորարձագանքներտեսնելն
ույնիսկմեր
հնագույնժայռապատկերներիցև
հայմ
 իջնադարյանմանրանկարիչներիգույներիցու
ռիթմերից: Այսառումովն
ավերապահությամբէմոտենումարվեստաբաններիաշխատանքին
,
որոնքիրենժառանգորդնենհամարումթիֆլիսահայնկարիչներԳեորգիՅ
 ակուլովիև
ԱլեքսանդրԲաժբեուկ-Մելիքյանի: «Թողասեն,- ժպիտովվրաէբերումնա,- Հաճախմե՛նք
չգիտենք՝ինչենքանում, իրե՞նքորտեղիցիմանան»: Որպեսիրհ
 ամարնախընտրելի
օրինակներմատնացույցէա
 նումիտալացիարվեստաբաններ, իսկավելիճիշտ՝արվեստի
պատմաբաններՋորջոՎազարիինո
 ւԼեոնելլոՎենտուրիին, ովքերոչայնքանիրենց
քննականտեսակետներնէինշարադրումկամվերլուծություններանում, որքան
բարձրաձայնումէիննկարիչներիմտքերնուխոհերը՝առավելկենտրոնանալով
արվեստագետներիկյանքինկարագրությանունրանցապրածժամանակիվրա:
ՀետևելովՌոբերտԷլիբեկյանիստեղծագործականընթացքիտրամաբանությանը՝
յուրաքանչյուրոքբնականորենկ
 մտածեր, որթատերատեսլարանայինուղղվածության
նրա
արվեստըօրերիցմիօրանպայմանպիտիբեմբարձրանար՝գտնելովիրբ
 նականմիջավայրը
:
«Ծնվել
եմթատրոնում. բաի՞նչպիտինկարեի»,- ասումէհեղինակը՝ինքնէլչհիշելով, 
թե
քանի՞թատերականներկայացումէձևավորելկամթատերականէսքիզներարել:
Իսկդրանք, իրոք, շատ
են՝
օպերայինուդրամատիկ
տասնյակներկայացումներ
,
ֆիլմերևայլն: Հանդիսատեսի
հիշողությանմ
 եջմինչօրս
վառ
ենմնացելԷլիբեկյանի
ձևավորածՄինկուսի«Դոն
Քիշոտ» բալետը, Լեոնկավալլոյի
«Պայացներ» օպերան, Աղասի
Այվազյանի«Չարենցիուղղիչ
տունը» ներկայացումը, 
այլ
հիշարժանբեմադրություններ
:
Թերևսքչերըգիտենոր
ժամանակիննրաէսքիզներով
են
պատրաստվելՀայաստանիպարիպետականանսամբլիևԹաթուլԱլթունյանիանվան
երգի-պարիհամույթիպարողներիզգեստները: Նմանդեպքերումնրամոտմանրուքներ
չկան՝
սկսածհագուստներիծոպերիցուժ
 անյակներիցմինչևբեմիունախաբեմիվարագույրները
,
բեմահարթակիդեկորներնուլույսերը: Ուշագրավնայնէ, որնրաձևավորածբեմական
զգեստներըսովորականհանդերձներչեն, այլզգեստ-կերպարներ:
Ստեղծագործականշուրջ60-
ամյաճանապարհանցած, արվեստումիրենվաղուց
հաստատածևարդենլուսավորհետագիծթողածվարպետը՝ՌոբերտԷլիբեկյանը,
այնուամենայնիվայնհամոզմանէ,որ«անվերջանալիէվարպետությանհասնելու
ճանապարհը», ևինքըտակավինորոնումներիմեջէ: Միաժամանակխոստովանումէ, որ
կատարվելէարվետագետիիրերազանքը. ստեղծելէ«անիրականմիիրականություն
», 
որում
շարունակումէապրելինքը՝ապրեցնելովնաևմեզբոլորիս:
ԼևոնԼաճիկյան

