
Дзяржаўная ўстанова 

“Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа” 

 

ПАЛАЖЭННЕ АБ КОНКУРСЕ ТЭАТРАЛЬНАГА ПЛАКАТА 

да прэм’еры спектакля “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі” 

 

ІДЭЯ КОНКУРСУ 

 

Далейшае творчае развіццѐ тэатральнага плаката як віду мастацтва, 

прадстаўленне мастакам магчымасці далучыцца да творчасці Нацыянальнага 

акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. 

 

ФАРМАТ КОНКУРСУ 

 

Фармат конкурсу адкрыты, без абмежаванняў па прафесійнай адукацыі. 

Узроставае абмежаванне ўдзельнікаў – 18+. 

 

УМОВЫ ЎДЗЕЛУ 

 

Для ўдзелу ў конкурсе ўдзельнік павінны стварыць тэатральны плакат да 

прэм’еры спектакля «Стары-стары сеньѐр з вялізнымі крыламі». П’еса напісаная 

беларускім драматургам Андрэем Курэйчыкам паводле аднайменнага 

апавядання знакамітага лацінаамерыканскага пісьменніка, уладальніка 

Нобелеўскай прэміі, класіка магічнага рэалізму Габрыэля Гарсія Маркеса. 

 

Ад аднаго аўтара прымаецца 1 тэатральны плакат.  

 

Работы, пададзеныя на конкурс павінны адлюстроўваць яго тэму, быць 

аўтарскімі, не пярэчыць патрабаванням заканадаўства Рэспублікі Беларусь. 

Памер конкурснай работы – не менш за 2000-3000 px па большым баку. 

Пашырэнне – 300dpi. 

Фармат – jpeg. 

На конкурсным плакаце абавязкова павінна быць размешчаная наступная 

інфармацыя (тое, што ўказана ў двукоссі): 

Назва спектакля – “Стары-стары сеньѐр з вялізнымі крыламі” 

Імя аўтара п’есы – “Андрэй Курэйчык” 

Жанр спектакля – “Фантастычная гісторыя паводле аднайменнага 

апавядання Г.Г.Маркеса”. 

 

Таксама на тэатральным плакаце павінны быць размешчаны лагатып 

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. Ён будзе 

дасланы па першым запыце патэнцыйнага ўдзельніка конкурсу. 

 



Паколькі тэатр працуе на беларускай мове, то мовай конкурснага плаката 

таксама мусіць быць беларуская. 

 

Да 10 лістапада 2020 года ўключна конкурсны плакат і заяўка ў 

адвольнай форме павінны быць дасланы на электронны адрас 

nakatka@yandex.ru з пазнакай «На конкурс плаката».  

У заяўцы абавязкова павінна быць пазначана наступная інфармацыя: 

– імя, прозвішча, імя па бацьку ўдзельніка 

– кантактны электронны адрас 

– кантактны нумар тэлефона 

– абгрунтаванне творчага рашэння плаката 

 

Пры неабходнасці для работы над плакатам тэатр гатовы прадставіць 

удзельніку тэкст п’есы “Стары-стары сеньѐр з вялізнымі крыламі”. 

 

ЖУРЫ КОНКУРСУ 

 

У склад журы конкурсу ўваходзяць: 

– Краснабаеў Міхась Дзмітрыевіч, мастацкі кіраўнік тэатра імя Якуба 

Коласа, рэжысѐр-пастаноўшчык спектакля “Стары-стары сеньѐр з вялізнымі 

крыламі”; 

– Макаранка Святлана Пятроўна, галоўны мастак тэатра імя Якуба Коласа; 

– Тарабука Наталля Ігараўна, дацэнт кафедры дызайну і моды УА 

“Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт”; 

– Лавіцкая-Ярмолава Наталля Аляксандраўна, мастак-дэкаратар тэатра імя 

Якуба Коласа, мастак-пастаноўшчык спектакля “Стары-стары сеньѐр з вялізнымі 

крыламі”. 

– Жыгур Андрэй Андрэевіч, рэжысѐр-пастаноўшчык тэатра імя Якуба 

Коласа, мастак-пастаноўшчык 

 

ВЫНІКІ КОНКУРСУ 

 

Па выніках конкурсу будуць абраныя некалькі пераможцаў: 

– пераможца (або некалькі), абраны(я) журы 

– пераможца (або некалькі) па выніках інтэрнэт-галасавання 

– пераможца (або некалькі) па меркаванні гледачоў прэм’еры спектакля 

“Стары-стары сеньѐр з вялізнымі крыламі” 

 

Журы конкурсу да 15 лістапада 2020 года абярэ работы фіналістаў, якія 

будуць прадстаўлены 21 лістапада 2020 года, перад прэм’ерай спектакля 

“Стары-стары сеньѐр з вялізнымі крыламі”, на выставе ў глядацкім фае тэатра.  

 

mailto:nakatka@yandex.ru


Сярод усіх пададзеных на конкурс работ з 11 па 19 лістапада 2020 года 

будзе праведзена інтэрнэт-галасаванне за лепшы тэатральны плакат у суполцы 

“КОЛАСАЎСКІ ТЭАТР” (https://vk.com/kolasauski) у сацыяльнай сетцы 

УКантакце. 

 

Непасрэдна 21 лістапада 2020 года, у дзень прэм’еры спектакля “Стары-

стары сеньѐр з вялізнымі крыламі”, гледачы змогуць прагаласаваць за адну з 

творчых работ конкурсу, абраных журы ў якасці фіналістаў. 

 

УЗНАГАРОДЖАННЕ ПЕРАМОЖЦАЎ 

 

Пераможца(ы), абраныя журы, і пераможца(ы), абраныя па выніках 

інтэрнэт-галасавання, будуць запрошаныя 21 лістапада 2020 года ў тэатр на 

адкрыццѐ выставы, узнагароджанне па выніках конкурсу і на прэм’еру спектакля 

“Стары-стары сеньѐр з вялізнымі крыламі”. 

 

Пераможца(ы) па выніках галасавання гледачамі непасрэдна перад 

прэм’ерай спектакля “Стары-стары сеньѐр з вялізнымі крыламі” будзе (будуць) 

агучаны на сайце тэатра і ў сацыяльных сетках. Узнагароды будуць уручаны ў 

прыватным парадку або перад наступным паказам спектакля “Стары-стары 

сеньѐр з вялізнымі крыламі”. 

 

Па выніках конкурсу будуць уручаны: 

– дыплом(ы) пераможцы(аў) конкурсу 

– дыплом(ы) пераможцы(аў) па выніках інтэрнэт-галасавання 

– дыплом(ы) глядацкіх сімпатый і запрашальны квіток на паказ спектакля 

“Стары-стары сеньѐр з вялізнымі крыламі” 

5 лепшых плакатаў будуць адасланыя на Міжнародны конкурс 

тэатральнага плаката. 

 

КАНТАКТНАЯ АСОБА 

Наталля Лавіцкая-Ярмолава, мастак-дэкаратар тэатра.  

E-mail: nakatka@yandex.ru 

VK https://vk.com/malarz  

FB https://www.facebook.com/nakatka13  

 

Палажэнне і вынікі конкурсу будуць агучаныя на афіцыйным сайце тэатра 

імя Якуба Коласа і на афіцыйных старонках (суполках) сацыяльных сетак. 
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