ЗВЕРНЕННЯ
керівників проекту з екранізації
книги А.З. Мелік‐Шахназарова
«Олімпіонік з Артаксати»

Дорогі Друзі, шановні Спонсори, Меценати, Інвестори, Приватні особи,
відомо, що сучасні технології в мультиплікації дають реальні можливості
створювати прекрасні та приємні для перегляду роботи. Саме тому, і з причини
менших фінансових вкладень (у порівнянні з ігровим фільмом), прийнято
рішення екранізувати історичну повість А.З. Мелік‐Шахназарова "Олімпіонік з
Артаксати" у вигляді повнометражного анімаційного 3D‐фільму.
Сюжет історичної повісті ґрунтується на подіях другої половини IV століття, коли
вірменський юнак, Вараздат, приймаючи участь у змаганні, іменованому
"кулачним боєм", зумів з честю пройти випробування і стати на 291‐их
Олімпійських іграх (385 р. н.е.) першим в історії Ігор чужинцем‐олімпіоніком
(олімпійським чемпіоном).
Так сталося, що саме ці Ігри стали останніми в історії світового олімпійського
спорту. Через багато століть, француз барон П'єр де Кубертен, з метою
реалізації ідеї проведення міжнародних спортивних змагань, зумів домогтися,
щоб Олімпійські ігри були відновлені, і відбулося це влітку 1896 року – тим
самим був зроблений неоціненний внесок у справу популяризації спорту.
Світова цивілізація отримала потужний імпульс у розвитку спортивних змагань,
які з величезним успіхом проходили на Античних олімпійських іграх з 776 р. до
н.е., і були заборонені римським імператором Феодосієм I в 394 р. н.е.
Молодість, любов, терпіння, винахідливість і мужність головних героїв, дійсно
зачаровують, і змушують замислитися про прекрасні якості багатьох з людей,
що жили в той час. Воістину, людина найвищих моральних якостей, сил і
кругозору могла стати переможцем в індивідуальних змаганнях, так само як і
зійти на трон держави: олімпіонік Вараздат був одним з тих гідних синів, хто
згодом став царем Великої Вірменії Вараздатом I.
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Кожен народ має своїх героїв, проте вірменський народ, за всіх часів існування
світової цивілізації, давав і дає історії таку кількість сильних і розумних людей,
що ми по праву повинні ними пишатися, і неможливо допустити, щоб їх імена
було забуто. "Досить запросити сотню вірмен, щоб відбити ворога!", ‐ говорив
російський генерал, учасник Вітчизняної війни 1812 року, Денис Давидов. Ці
слова якнайкраще характеризують мужніх вірменських воїнів і розумних
полководців, які також могли бути і нащадками олімпіоніка Вараздата.
Кожен з нас несе в собі ген своїх предків, і ми не можемо не зробити все
необхідне, щоб вшанувати їх пам'ять, саме тому повнометражний анімаційний
фільм "Олімпіонік з Артаксати" їм і присвячується. Більш того, повідомити ще
про одну частинку вірменської історії не тільки наш обов'язок, але і почесна
місія перед світовою культурою.
Фільм створюється на спонсорські гроші і приватні пожертви, і якщо у Вас,
Дорогий Друже, є можливість зробити свій, навіть мінімальний, внесок – Ваше
ім'я залишиться у віках. І це правда!
Детальна інформація представлена на сайті в мережі Інтернет за адресою:
http://olympionikvarazdat.ru (або http://олимпиониквараздат.рф).

З щирою повагою,
Арсен Мелік‐Шахназаров,
Санасар Маргарян,
05.08.2012 р.,
Мо с к в а
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