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змест 2

SUMMARY

The first spring issue of Mastactva magazine greets its readers with the Visual Arts set, which opens 
with an extensive survey — the Art Digest of foreign art events recommended by Mastactva’s know- 
ledgeable authors (p. 3).
Then follows Creative Industry suggests to Belarusian artists opportunities to join foreign artistic 
associations (Maryna Gayewskaya. Apprenticeship in Residences, p. 4).
Then, there are a number of materials in the Visual Arts section. Masterclass: we watch Pavel Tatarnikaw 
step by step create an illustration (Pavel Tatarnikaw. Drawings, p. 6); In Memoriam — to commemorate 
the outstanding designer and poet Mikhal Anempadystaw (Yagor Sursky’s Once There Lived Mikhal…, 
p. 8). Reviews and Critiques: Piatro Vasilewski comes up with a feature article about a remarkable 
Belarusian artist (Leanid Shchamialiow, p. 10); Liubow Gawryliuk (Aliaksandra Saldatava’s OurJourney 
at the National Centre for Contemporary Arts, p. 12), Alesia Bieliaviets (TheGenitiveCaseat the NCCA,  
p. 14). The Theme — Alesia Bieliaviets: an interview with Georgy Zaborski, the OK16 chief, about Minsk’s 
cultural background and a new space (OK16 in Kastrychnitskaya Street, p. 16).
After the panorama of Foreign Art Events Digest in its field (p. 21), the Music section offers: 
Dzmitry Padbiarezski’s Personal Study (p. 22) as well as Reviews and Critiques: Yulia Andreyeva  
(5th International Festival “Uladzimir Spivakov Invites…”, p. 23), Volha Brylon (the Vianok programme 
by Maksim Bagdanovich and Uladzimir Muliavin at the Belarusian State Philharmonic, p. 26), Natallia 
Ganul (the new version of Tosca at the National Opera and Ballet Theatre, p. 28).
The Choreography section, after the Foreign Art Events Digest (p. 31), carries one article of very special 
value. Tattsiana Mushynskaya talks about Maryna Viezhnaviets’s ballet school (p. 32).
The March Theatre rubric carries a series of materials worthy of attention. First, the reader can see 
the theatrical Foreign Art Events Digest (p. 37) and then there are Reviews and Critiques: Krystsina 
Smolskaya (AManfromPodolsk at the Youth Theatre, p. 38), Yury Ivanowski (TheLastOnes at the Yakub 
Kolas National Theatre, p. 40),  Dzmitry Yermalovich-Daschynski (the Experimental Stage of the Young 
People’s Theatre Centre for Creative Projects, p. 42).
After the introductory Foreign Film Art Events Digest (p. 43), the Cinema section offers to the pleasure 
of its followers Natallia Agafonava’s article — a survey of the 2017 documentary films of the Letapis 
Studio (Nostalgia for Contemporaneity, p. 44).
The issue is concluded with the In Design rubric, whose heroine is Angelina Pischykava, a young 
designer of world-wide recognition (p. 48).

Таня кандраценка. 
нажніцы. алей. 
2017.
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7.Д
ж
аком

аПальм
аСта

рэйш
ы
.Партрэтдзяўчы

ны
.

Алей.1520.
8.ГорданПаркс.М
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ія.1966.

жальныяпаводлепамераўівына-
ходлівасці.ткацьмастачкунавучыла
бабуля,асвойстыльяназнайшла
падчасвандровакпаПаўднёвай
амерыцыііндыі.У2017-мШэйла
прымалаўдзелуВенецыянскім
біенале.

з7сакавікаўмаскоўскіммузеі
«Гараж»адкрытавыстава«ка лі б 
на ша бля шан ка за га ва ры ла... мі
ха іл ліф шыц і са вец кія шас ці дзя
ся тыя».Экспазіцыяпрысвячаецца
50-йгадавіневыхадукнігі«кризис
безобразия»філосафаімастацтва-
знаўцыМіхаілаліфшыца.
куратарытлумачаць:«анталогіяпа-
лемічныхтэкстаў,якіякрытыкуюць
кубізміпоп-арт,праславіласвайго
аўтараякнепрымірымагарады-

калаісталаадзінымдаступным
натоймомантуСССРпрыкладам
аргументаванагаразборусацы-
яльнагакантэкстумадэрнізмуіяго
агульнайлогікі.Гэтазрабіла“кризис
безобразия”значнымнаватдлятых,
хтопрынцыпованепрымаўвысноў
ліфшыца».
кніга«кризисбезобразия»іспа-
дарожныяёйтэкстысталізыход-
нымпунктамвыставыў«Гаражы».
Экспазіцыязапланаванаяканаліз
напружаныхадносінпаміжтак
званымпрагрэсіўныммастацтвам
іпалітыкайXX—XXiстагоддзяў
ізавяршаетрохгадовыпраект,
уключаныўпраграму«Палявыя
даследаванні»музея«Гараж».

1. сід ней скае бі ена ле. 2016. 
2. Гран па ле пад час Art Paris Art Fair. 
2017.
3. Та ка сі му ра ка мі і Вір джыл аб ло. Our 
Spot 1. 2018. 
4. Вок лад ка вы дан ня мі ха іла ліф шы ца 
і лі ліі Рэ йнгарт «кри зис без обра зия: от 
ку биз ма к попарт». 1968.
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ма ры на Га еўская

МЫ ПРаЦЯГВаеМ РаСПаВЯДаЦЬ ПРа
МаГЧЫМаСЦі ДлЯ белаРУСкіХ тВоРЦаў
ПанаВеДанні заМеЖнЫХаРт-РЭзі ДЭн-
ЦЫЙ.

KulturKontakt(Вена,аўстрыя)
kulturkontakt.or.at

арганізацыя KulturKontakt
Austria пры падтрымцы
канцылярыі аўстрыі што-
годпрымае50удзельнікаў
на праграму арт-рэзідэн-

цыйArtistsinresidence.Узяцьудзелмогуцьпрад-
стаўнікірозныхтворчыхспецыяльнасцей(маста-
кі, фатографы, пісьменнікі, перакладчыкі і інш.),
якіянез’яўляюццаграмадзянаміаўстрыі.

Умо вы
заяўкумогуцьпадавацьмастакіда35гадоў.Пра-
грама прадугледжвае знаходжанне на працягу
трохмесяцаўуВенеіўключаестудыю,пражыван-
не,страхоўку,штомесячнуюстыпендыюўпамеры
$1000.Павынікахзнаходжанняўарт-рэзідэнцыі
мастакправодзіцьвыставусваіхпрац.

як уз яць удзел
заяўкапавіннаўтрымліваць:
• біяграфічныя даныя і даныя аб прафесійнай
кар’еры(наанглійскайцінямецкаймовах);
•5-10прыкладаўработ(неарыгіналы);
•працысасферыжывапісу, графікі іфатаграфіі:
рэпрадукцыіўвыглядзефотаі/цікаталогі(фармат
максімума3).недасылаюцца:слайды,CdціdVd;
• працы ў сферы відэа: з выкарыстаннем dVd
(максімальная працягласць выступлення  — 10
хвілін.);
• буйнагабарытныя работы і аплікацыі, якія ад-
сылаюцца па электроннай пошце, прымацца не
будуць. Прыкладзеныя да заяўкі матэрыялы не
вяртаюцца.

дэд лайн
Падаць заяўку можна на наступны, 2019  год,
конкурс будзе аб’яўлены летам 2018-га. Пера-
можцыабіраюццаміжнароднымжурынапачат-
куверасня2018года.

стажыроўкі ў рэ зі дэн цыях
крэатыўная  індустрыя

Lademoen(транхейм,нарвегія)
lkv.no/artistresidency
СтудыіLademoenзнаходзяццаўцэнтрытранхей-
ма,трэцягапавелічынігораданарвегіі.

кі рун кі артрэ зі дэн цыі:
выяўленчае мастацтва,
медыямастацтва, скульп-
тура.

Хто пад ыхо дзіць:усемастакі,уякіхнеменшза
чатырыгадыарт-адукацыі,ітыя,якіянежывуцьу
транхейме.
Пачынаючыз2018-гарэзідэнцыябудзепрымаць
заяўкі ад куратараў, што ініцыююць праекты з
акцэнтам на міжнароднае і мясцовае супрацоў-
ніцтва.

Умо вы
абавязковымпатрабаваннемз’яўляеццаведанне
англійскаймовы.Папрыбыцціўарт-рэзідэнцыю
трэбанапісацьтэкстдляяесайтаправашыпланы
наперыядпражывання.Працягласцьзнаходжан-
ня ў арт-рэзідэнцыі складае ад аднаго да трох
месяцаў.
Прэзентацыя работ мастакоў можа быць праве-
дзенападчасвыставыўВавілонскайгалерэіпра-
ектаў(babelkunst.no).
Рэзідэнцыядаемагчымасцьпражывацьукватэры
іпрацавацьустудыі.кватэрыаднапакаёвыя(па
30м2), цалкаммэбляваныя і абсталяваныя, ёсць
кухняіванныпакой(халадзільнік,пліта,спальная
канапа,коўдра,ручнікі,тэлевізар,dVd,тэлефону
наяўнасці).
Мастакі бяруць на сябе фінансаванне ўласных
расходаўнапрадуктыхарчавання,праездда і з
рэзідэнцыі,а таксамавыдаткінапрацоўныяма-
тэрыялы.

як уз яць удзел
заяўкапавіннаўтрымліваць:
• запоўненую анкету. калі вы плануеце ўзяць
удзелувыставегалерэіbabelArtSpace,уапісан-
ніпраектанеабходнапазначыцьпланыпагэтым
пытанні;

•рэзюмэзінфармацыяйправашуадукацыю,ад-
боры на персанальныя і групавыя выставы афі-
цыйнымікамісіямі,працы,набытыядляафіцый-
ныхціпрыватныхкалекцый,атаксамакароткае
апісанне вашай творчай дзейнасці (максімум
1000сімвалаў);
•дакументацыямастацкайдзейнасці:10здымкаў
вашыхпрац,відэаціCd/dVd,аўдыяматэрыялы.
Матэрыялы павінны мець назву ці нумар на іх.
Пазначацьнаступнымчынам:«Слайд№ 1»+апі-
саннепрацы,«Слайд№ 2»+апісаннепрацыіг.д.
заяўказдадаткаміадпраўляеццапаэлектроннай
пошцена адрасmail@lkv.no.Працэдура адбору
вядзеццакамітэтамзтрохмастакоўнападставе
рэзюмэ,дакументацыіпраціапісанняпланаўна
перыядзнаходжанняўарт-рэзідэнцыі.

дэд лайн
Падачазаявакназнаходжаннеў2019годзепач-
неццаз1чэрвеня2018года.

Bellagio center (італія,возеракома)
bellagiocenter.fluidreview.com
Цэнтрбеладжыаасаблівазацікаўленыўзаяўніках
пакірункахмастацтваілітаратуры,чыепрацына-
тхнёныяабозвязанызглабальнымісацыяльнымі

пытаннямі. Штогод Цэнтр
прымаеўарт-рэзідэнцыю
120спецыялістаў.таксама
вітаюцца заяўкі на пра-
екты,якіябудуцьспрыяць

місііФондуРакфелера(садзейнічаннедабрабыту
чалавецтва).Цэнтрвітаесумесныязаяўкінаўдзел
упраграме(аддвухдачатырохчалавек,якіяпра-
цуюцьнададнымпраектам,асаблівакалізаяўнікі
пражываюцьурозныхгеаграфічныхзонах).

Умо вы
Праграмарэзідэнцыіпрацягваеццачатырытыдні.
Характарыстыкамесцазнаходжання:
•кожныжыхаратрымліваеасобныпакойзван-
найістудыяй;
•высакахуткасныдоступдаінтэрнэтубескаштоў-
нываўсіхспальняхіўбольшасцістудый.Студыі
длямастакоўдаволімалыяінепадыходзяцьдля
вялікіхінсталяцыйіканструкцый;
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крэатыўная  індустрыя

•пражываннеіхарчаваннезабяспечанаўсімжы-
харамрэзідэнцыі,алеянынясуцьадказнасцьза
свае авіяквіткі і мясцовыя транспарціроўкі ў і з
беладжыа.тымнеменшФондмаеабмежаваную
праграму дапамогі для падарожжаў на аснове
ўзроўнюдаходаўзапрошаныхрэзідэнтаў;
• Цэнтр не мае магчымасці аказваць медыцын-
скую дапамогу. найбліжэйшая буйная бальніца
знаходзіцца ў лека, у 40 хвілінах язды ад рэзі-
дэнцыі.

Выбар арт-рэзідэнцыі заснаваны на наступных
крытэрыях:
• наколькі арт-праект адпавядае працыФонду і
ягонаймісіі;
•верагоднасцьуплывуарт-праектаўмежахсваёй
галіныі/ціглабальныхісацыяльныхпытанняў;
•якасцьпрапанаванагапраекта;
•ступеньінавацыйнасціпраекта;
• здольнасць заяўніка сфармуляваць мэты пра-
екта,ягозначэнне;
•прафесійнаякваліфікацыяідасягненнізаяўніка;
•прыдатнасцьЦэнтрабеладжыадляданагапра-
екта.

заяўнікінемогуцьпадавацьпаўторналюбыяняў-
далыя прапановы, але маюць права адправіць

заяўку на выпраўленую версію. заяўнікі могуць
звярнуццаўЦэнтруагульнайколькасціда трох
разоў.
асаблівасцю рэзідэнцыі таксама з’яўляецца маг-
чымасцьправядзеннянавуковыхдаследаванняў.
тэматычная навуковая рэзідэнцыя ў мэтах раз-
віцця праводзіцца ў Цэнтры беладжыа раз на
год.Гэтаспецыяльнаярэзідэнцыядляаб’яднання
навукоўцаў, практыкаў і мастакоў, чые праекты
натхнёныя навуковымі і тэхналагічнымі дасяг-

як уз яць удзел
Жадаючыянаведацьарт-рэзідэнцыюзапаўняюць
анлайн-формупаспасылцы
bellagiocenter.fluidreview.com.
Удадатакпрэтэндэнтыпавінныпрадаставіцьна-
ступныядакументыўфармацеPdF(пажадана):
•рэзюмэпраекта.Пісьменнікі,паэтыідраматур-
гірыхтуюцькароткаеапісанненебольшчымна
250 словаў. Усе астатнія артысты (мастакі і г.д.)
павінны напісаць 500 словаў. Рэзюмэ пішацца ў
разліку на шырокую аўдыторыю. Вы маеце па-
значыць, чым ваша праца натхнёная або якое
яна мае дачыненне да глабальных сацыяльных
пытанняўціМісііФондуРакфелера.таксамавар-
та пазначыць мэтавую аўдыторыю праекта, кан-
чатковывыніквашагазнаходжанняўрэзідэнцыі,
запланаваныярэзультатыіг.д.;
•кароткаеапісаннесваёйкар’еры,публікацыі,уз-
нагароды(дачатырохстаронак);
• да трох публікацый аглядаў прац прэтэндэнта
наанглійскаймове(неабавязкова);
•рэкамендацыі.

дэ длайн
Перыяд падачы заявак на акадэмічныя дасле-
даванні пачаўся 1-га сакавіка і працягнецца да
1-га мая 2018 года. наступны адкрыты перыяд
падачызаявакпакірунку«Мастацтва ілітарату-
ра» —з 1-гакастрычнікапа1-еснежня2018года.

1. пра ект сэ пі дэх Ра хаа (іран). Рэ зі дэн цыя Lademoen. 
2014.
2. пра цы кэ дзі сэл ман (Вя лі каб ры та нія), зроб ле ныя ў рэ
зі дэн цыі Lademoen у 2016 го дзе.

неннямі, якія выкарыстоўваюцца для рашэння
сацыяльныхіэкалагічныхпраблемваўсімсвеце.
Янабудзепраходзіцьз5 па30лістапада,плану-
еццапрыняцьда15рэзідэнтаў,штопрасоўваюць
праектыўмежахтэмы«навукадляразвіцця».
звычайнакожнырэзідэнтуЦэнтрыбеладжыаза-
сяроджанынасваіміндывідуальнымпраекце,але
тэматычная рэзідэнцыя прапаноўвае расшыра-
ныямагчымасцідлякамунікацыііўзаемадзеяння
зкалегамі,якіяраспрацоўваюцьагульнуютэму.

5
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аква рэль.  
ілюс тра цыя

Майстар-к лас

аўТаР:
ПаВелтатаРнікаў

ма Тэ Ры ялы:
кРЭЙДаВаЯПаПеРа,алоўкі,ГРаФіЧнЫЯСтРЫЖні,ГУМка,
ГУбка,акВаРЭлЬнЫЯФаРбЫ,ПЭнДзлі,зУбнаЯШЧотка

эта пы пра цы:

1. Ствараеццаэскіз,якіўпрацэсебудзекарэктавацца.Другітом«айчы-ны»будзепрысвечаныгісторыібеларусізХіХстагоддзя.набудучай
ілюстрацыіПавелтатарнікаўплануеўвасобіцьПалацагінскіхузалессі.Мы
бачымабрысыпалаца,паветранышарісцэнупрыездугасцей.

2. нацягваеццапапера.напалітрызамешваюццафарбыдлябудучагакраявіду,шукаеццаагульнытонузалежнасціадвыбранайпарыгода,
станупрыродыічасудня.

34.Робяццаметкі,кабпазначыцькраібудучайвыявы(толькініжняяпалова планшэта).Шырокімі хуткімімазкамі, дзесьці заліўкамі,
ствараеццаасновабудучагакраявіду.

5. Падобнымчынамзапаўняеццаўсявыява.асновадляілюстрацыіга-това.кабстварыцьдадатковыяэфектыіпадтрымлівацьвільготнасць
паперы,выкарыстоўваеццазубнаяшчотка.

6.  
там,дзеплануеццапалац,акварэльнаяфарбавыціраеццазвільгот-

найпаперыгубкай.

7. Працэсстварэнняпаветранагашара.Паводлеархіваў,гаспадарыпа-лацабавілісязапускампаветраныхшароўнаўрачыстыхсвяткаваннях.

8—9. Пракладваюцца дарожкі, паўстаюць архітэктурныя будынкі.Працавядзецца тонкіміпэндзлікамі.аловаквыкарыстоўва-
еццатолькіпадчасстварэнняэскіза.

10—11.  
Прамалёўваюццапостацілюдзейідробныядэталі.

12.  
Працагатова.

ПадрыхтавалаАлесяБелявец.
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ягор сур скі

кімбыўМіхаланемпадыстаў?Графікам,паэтам,эсэістам,культуролагам,фо-
тамастаком.Дагэтагапералікуможнашматчагодадаць.бояктворцаённе
існаваўумежахтрадыцыйныхпрафесій.
Пачатак творчайрэалізацыіанемпадыстава супаў з эпохайсацыяльна-па-
літычнай лібералізацыі часоў перабудовы, ён належаў да пакалення, што
стваралановуюкультурубеларусі,дзеважнымбылогустоўнасцьувасаблен-
ня,вяртаннеіпераемнасцьтрадыцыі.У«народнымальбоме»,супольнымз
вядомымімузыкамі,Міхалвярнуўнамвобразыправінцыйнайінтэлігенцыі
(настаўнікРагойша)ітакіяпаўзабытыясловы,як«выкшталцоны»ці«каля-
жанка»…
Ёнадкрыўдлянасновыфарматладаваннямаштабных творчыхпраектаў,
якіярэалізоўваўнаўсіхэтапахпраектнагаланцужка:адправядзеннякульту-
ралагічнагадаследавання,фармулёўкіканцэпцыі,мастацкагаўвасабленняі
даграмадскайпрэзентацыііпрамоцыі.
Міхаланемпадыстаўмеўздольнасцьбачыцьглыбокізместзапростымірэ-
чамііз’явамідыімкнуўсяперадацьгэтыіншасветусваіхтэкстахдывыявах.
быўперакананы:штодзённае,прыватнаецалкамвартаеўвасаблення.
Паштоўкі яго аўтарства, якія тыражаваліся дзяржаўным выдавецтвам «бе-
ларусь»насамымпачатку1990-х,падавалісяўтульныміівельміасабістымі
натлестандартнайпрадукцыізусёйафіцыйнайнаменклатурайсвяточных
атрыбутаў.МяненайбольшуразіўвобразДзедаМароза —поўнаясупраць-
легласцьпануючайстылістыцы.Цяжказразумець,чагоболейупранізлівым
позірку галоўнага героя — іронііці трансцэндэнтальнага смутку...але гэты
вобраз не пазбаўлены гумару. аўтар відавочна іранізуе над фармальным
абавязкамДзедаМароза:ягоперсанажнетолькіцягнепадарункі,алеімае
гаманец,прымацаваныдапаса.Менавіта такогаадчуваннясвята —якча-
госьціасабістага —неставаланампраздактрынукалектыўнагаўновых,уве-
дзеныхзасавецкімчасамтрадыцыях.
Узгаданайпаштоўцыможнаразгледзецьстылізацыюпадработыпольскага
графікалітоўскагапаходжанняСтасісаЭйдрыгявічуса.Міхалубылаблізкая
эстэтыкапольскагамастацтваплаката і графікі.нашыкультурныяўзаема-
сувязі мацаваліся праз захапленне польскім кінематографам, папулярнай
музыкай,графікай,літаратурай.УПольшчыжылісваякіМіхала,тамуёнлепш
заіншыхразумеўгэтуюкраіну.Пазнейтворцастаўсвоеасаблівыммасткому
беларуска-польскімкультурнымдыялогу,ачольваўшматсумесныхпраектаў.
напрыклад,беларуска-польскіконкурсграфічныхпраектаў«МЫ2012»,зла-
джанызмэтай«асэнсавацьіабмеркавацьсамыярозныяаспектыразумення
саміх сябе і сваіх суседзяў праз візуальныя вобразы і эмацыйнае, пачуц-
цёваеўспрыняццесаматоеснасці».Цяперасаблівавыразнаразумееш,што
Міхалбыўпростанезаменнымчалавекамдля гэткіх супольных ініцыятыў.
ДзякуючыўтымлікуіМіхалуанемпадыставупошукбеларускайідэнтычнас-

Жыў-быў Мі хал…

ціадбываўсянеўзамкнёнайпрасторы,апразпараўнаннезіншымінацы-
янальнымітрадыцыямі(яўрэйскай,татарскай,польскай),якіяпакінуліследу
беларускайгісторыіікультуры.
Ягопраектышматучымбыліінтэрдысцыплінарнымі,мабілізацыйнымідля
іншыхтворчыхлюдзейімастацкайсупольнасціўцэлым.Ёнстанавіўсяаўта-
рамканцэпту,якімогувасобіццанаватнасцэне,аднакнецураўсяіягогра-
фічнагаафармлення,ахвотнарабіўплакатыдашматлікіхмерапрыемстваў
іімпрэз.
безвышэйшаймастацкайадукацыіМіхалнезмогстацьсябрамбеларуска-
гасаюзамастакоў,алеягоспробаўступіцьушэрагіарганізацыіпаспрыяла
зняццюгэтагафармальнагаабмежавання.УнікальнымірысаміМіхалабылі
выключная тактоўнасць,уменнепачуцьсуразмоўцу,штодля творчагаася-
роддзяздамінаваннемкультурыманалогуз’яванадзвычайрэдкая.
ГрафікаМіхалаанемпадыстава падаецца вельмі атмасфернай, яго творчы
метадвызначаеццатонкайметафарычнасцю,цэласнасцюіпераканальнас-
цювобразаў.некаторыядэталітвораўМіхалаанемпадыстава,як,напрыклад,
элементы тарашкевіцы ў надпісах на паштоўках, цяперможна ўспрымаць
іначай.богэтаадбываласяневыпадкова,апаводлесвядомагавыбаруаўта-
ратэкстаўбеларускіхмузычныххітоў.Дляягословазаўсёдымелаасаблівы
культуралагічныэфект.тойжавыраз«простыярэчы»,якіатаясамляеццаса
словамізягонаганайбольшвядомагатэксту,пазнейбыўпрынятыякканцэпт
айчыннагадызайнудыйпобытавайкультурыбеларусаўувогуле.
культуралагічныяпошукіМіхалазакраналі такіясутнасныярэчы,якколер
у культуры.Даследаванні сталі вынікамуважліваганазірання, заснаванага
на палявым метадзе.Матэрыял творца чэрпаў з падарожжаў па беларусі,
сустрэч з людзьмі. Гэтымматэрыялам творца ахвотна дзяліўся не толькі з
сябрамі-мастакамі,алеіскарыстоўваўягодляўласныхвобразаў.Длякуль-
туралагічнагадаследаваннякараняплодаў(праект«Underground»),кабапі-
сацьзаняткібеларускіхтатараўііхагародніцкіяздольнасці,ёнадмыслова
выпраўляўсяў іўе іпадглядаўсакрэты«рамяства»самайранняйагародні-
нынапалеткахбеларусі.неўкожнагаатрымліваеццаасэнсавацьразвіццё
культурынастолькікомплексна іцэласна,змаксімальнымнабліжэннемда
першакрыніц.
адметная, своеасаблівая мастацкая оптыка выявілася ў замілаванасціМі-
халамінскімраёнамасмалоўкайці такімінапершыпогляд трывіяльнымі
рэчамі,якцэгла,фактурадранкінавясковайстрасеціадбітакдаматканага
палатнанаклінковымсыры.творцаімкнуўсяпадкрэсліцьтое,штозазвычай
застаеццаамальнезаўважаным,недаацэненымкласічнайэстэтыкай.Утакім
стаўленні даматэрыяльнайкультурывыяўляеццанадзвычайнаяадчуваль-
насцьіздольнасцьпрадбачыцьтое,штолюдзізмогуцьацаніцьтолькіпраз
пэўнычас.Міхалмеўгэтыасаблівыдар.Цяпер,дзякуючыразнастайнасціяго
спадчыны,тойдарможастацьсапраўднымнабыткамдлянаступныхпака-
ленняўдаследчыкаўітворцаў.
СпадчынаМіхалаўтрымліваешмат загадак. і невядома, якіпаваротчакае
асэнсаваннемінуўшчыныпразгадыічасы.Прыгадалася,якжыхарыаднаго
домаўцэнтрыМінсказдолелізберагчысвірны,пабудаваныяяшчэздарэ-
валюцыйнайцэглы.Матывыжыхароў,зразумела,маглібыцьдаволіпраза-
ічнымі,бодзесьціжтрэбазахоўвацьнепатрэбныярэчы.алеяныўчапіліся
затое,штопабудоваз’яўляеццагісторыка-культурнайспадчынай.іўжозусім
нечаканае —гэтыясвірныўпадабаламоладзьдляшлюбныхфотасесій.
каліздарыласятрагедыя,мневыпалаперадацьсумнуюнавінудаўнямусяб-
руМіхала —нашчадкушляхетнагародузавішаў,якіжывеўФранцыі.Уразілі
словыгэтагасталагачалавека,штоменавітаМіхалнавучыўягоразумецьды
адчувацьбеларусь.Міхаллічыўважнымбрацьнасябе такую істотнуюмі-
сію,кабдаводзіцьсэнсбеларусіабсалютнарознымлюдзям,успрымаўгэта
сваімабавязкамізгоднасцюяговыконваў.Ёнбыўдалікатнымітактоўным
місіянерамкультуры, якім, спадзяюся, і застанеццаўпамяцінашчадкаўна
доўгіячасы.
Усётакнадзейна,усётакгрунтоўна.
Штотутдадаць?Хібаштонічога.
Можнажыцьдалей,дзеньпрыйдзеновы.
Дабранач,паненкі.Дабранач,панове.
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1. мі хал анем па дыс таў . ФотаСяргеяГудзіліна.
2. «З ка ляд ка мі — доб ры мі свят ка мі: блі на мі ды алад ка мі!». афсет. 1992.
3. «нацыянальны акадэмічныі тэ атр імя я. ку па лы. сла ва мір мро жак. эміг ран ты». 
афсет. 1989.
4. «Underground». Фо та. 2011.
5. «клінковы сыр». Фота. пасля 2010га 
6. «Гон та». Фо та. па сля 2010га.
7. «цаг ля ны брук». Фо та. па ча так 2000х.

Утэксцевыкарыстаныiлюстрацыйныяматэрыялызпрыватныхзбораў(2), 
калекцыіБеларускагасаюзадызайнераў(3),сямейнагаархіваМіхала 
Анемпадыстава(5—7).



 «Мастацтва» № 3 (420) 

10 Рэцэнз ія

пёт ра Ва сі леў скі

акадэмікПаўлаў,прататыппрафесараПрэабражэнскагазвядомагатвора
булгакава,лічыў:тэрмінчалавечагажыцця —70 год.Усёзвыш —бонусад
Госпада.каліпрыняцьгэтуютэзунаверу,дыкатрымліваецца,штоўлеані-
даШчамялёвадобрыястасункізнебам,боямусёлетаспоўнілася95.Пры-
чыммастакзнаходзіццаўдобрымфізічнымітворчымстанеіпа-ранейша-
мушматчасуправодзіцьзамальбертам.атое,штосённявыходзіцьз-пад
ягонагапэндзля,можнасмелаэкспанавацьнамаладзёжнайвыставе —на-
столькімоцнаягоныжывапісвыпраменьваеюныімпэтіжыццялюбства.У
творахШчамялёваёсцьмудрыаптымізмчалавека,якішматчагопабачыў
насваімвеку,аленерасчараваўся,неазлобіўся,неразвучыўсяглядзецьна
светнезамутнёнымівачымаізнаходзіцьпрыгажосцьусамыхзвычайных
з’явахірэчах.
народнамумастакубеларусілеанідуДзмітрыевічуШчамялёвувынікіпад-
водзіцьрана.але зробленае ім зажыццё вартае сур’ёзнай аналітыкі, бо
самтворца —постацьдлянацыянальнайкультурызнакавая,анаягоным
досведзе сфармавалася сапраўдная мастацкаяшкола.Хоць паслядоўнікі
леанідаШчамялёваўспрымаюцьтойдосведчастаненаўпрост,алепраз
пэўныасяродак,ітамумогуцьнездагадвацца,хтовымасціўдарогу,паякой
яныкрочаць.

ко лер свят ла
«леаніДШЧаМЯлЁў.ЖЫВаПіС»УнаЦЫЯналЬнЫММаСтаЦкіММУзеі

біяграфія леаніда Шчамялёва нічым прынцыпова не вылучаецца з
біяграфій іншых творцаў ягонага пакалення  — ні ў сэнсе мастакоўскай
кар’еры,ні акалічнасцяміжыцця. Ёнувасабляехарактэрны тыппаспяхо-
вагабеларускагамастакадругойпаловыХХстагоддзя,ужыцціякогабылі
станаўленненовагаладу,камсамол,сацыялістычнырэалізм,вайна,вяртан-
ненапапялішчы,непасрэдныўдзелупаваеннайадбудовероднагакраю,
вучоба,творчасць.Сябры,калегі,сям’я,дзеці,унукі.
алепасутнасцідвухаднолькавыхлёсаўнебывае.тымбольшкалігаворка
ідзепрамастака...
Маёзнаёмствазтворцам —гэтанекалькінаведванняўмайстэрнііінтэрв’ю,
узятаеяшчэзасавецкімчасам.алежсапраўдныжыццяпісмастака —гэта
нетое,штопачуешадягоўразмовеціпрачытаешуэнцыклапедыі.Самы
праўдзівыадбітакжыццямайстра —ягоныятворы.івосьпаводлежыцця-
пісу,якісамжывапісецштодняствараесваімікарцінамі,перадграмадою
паўстаеасоба,чыйнаробакнеўпісваеццаў звыклышэраг,неўплішчва-
еццаўэстэтычныканон.
леанідШчамялёўпачаўудзельнічацьувыставаху1958годзе,яшчэстудэн-
там.беларускідзяржаўнытэатральна-мастацкіінстытутёнскончыўгодам
пазней.аўжонапачатку1970-хШчамялёўбыўіконайдлятворчаймоладзі
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іжывымкласікам.Яякразутойчасвучыўсяў«Глебаўцы»ідобрапамятаю,
хтозбеларускіхмастакоўмеўунаснайбольшыаўтарытэт.Упэўнены,што
гэтаемеркаваннепадзяляліідарослыямайстры,утымлікуітворцызбліз-
кагаколалеанідаДзмітрыевіча.Хібадумкітыянеагучвалі,бонепрынята
ўбагемныхасяродкахпраканкурэнтагаварыцьстаноўча.
ДыкчымжаШчамялёўяшчэтадызацікавіўмастакоўскаеікалямастакоў-
скаеколы,чымпрывабіўфанатаў?найпершэфектнайстылістыкай,май-
стэрскім выкарыстаннем мастыхіна, які ён ужывае нароўні з пэндзлем,
а часта і надаючы яму перавагу. Выбуховым колерам на тле стрыманай
палітрытагачаснагабеларускагажывапісу.напершыпогляд ёнадкрыты,
прыгледзішся —складанапабудаваны.алегэтавонкавае,аёсцьяшчэсут-
наснае.Прытымштоформаізместузаемазвязаныя.
У1970-яграмадапрызвычаіласядабрутальнагаафіцыёзу,пабудаванага
нагісторыіВялікайайчыннайвайны.ЯісённяганарусяВялікайперамо-
гай,даякойпрычынілісямаебацькі,іспадзяюся,штогэтаепачуццёгонару
захаваюцьімаедзеці.алеўтойчасваеннаятэманаўпростзашкальвала
ўлітаратурыіваўсіхвізуальныхмастацтвахзвыяўленчымуключна.тэма
Вялікайайчыннайбылапаўсюднастрыжнявой,аўжывапісеяеўвасабляў
вялікімастакізмрочнырэалістМіхаіландрэевічСавіцкі.Сённяямоісу-

муюпатымгрунтоўныммастацтве,уякімчуласярэлігійнаеводгуллеабса-
люту,алечалавечаянатурапатрабуестаноўчыхэмоцый.іхкультурніцкая
грамадаізнаходзілаўкарцінахлеанідаШчамялёва.
Мнемогуцьзапярэчыць,штолеанідДзмітрыевічтаксамаспрычыніўсяда
ваеннайтэмы,інетолькінапачаткутворчасці.так.Ёнаўтаркультавайдля
тае пары карціны «Маё нараджэнне» брутальнага зместу і формы.тэма
аўтарахвалявала,тамуіпалатноатрымаласямоцным.алеШчамялёвубы-
лонаканаванастацьмастаком,штоўвасобіцьрадасцьбыцця.
леанідШчамялёўнастроеныбачыцьпаўсядзённаежыццёяксвята,падо-
ранаелёсам.Ёнувасабляесваіхсяброўісям’ю,краявідыірэчы,зякіміў
ягозвязаныястаноўчыяпачуцці,інакшкажучы —свойуласнысвет.Самае
дзіўнае, што гэткі здаровы мастакоўскі індывідуалізм прыжыўся на гле-
бе«сацыялістычнагарэалізму»,найважнейшымчыннікамякогаз’яўляецца
калектывісцкае мысленне  — падпарадкаванне сваёй прыватнай натуры
грамадскімпатрэбам.леанідШчамялёўнібырасчысціўшляхіншымтвор-
цам індывідуалісцкага складу. Сёння маладымастак прадстаўляе на суд
грамады свае псіхалагічныя рэфлексіі, мяркуючы, што робіць адкрыццё.
аміж тымлеанідДзмітрыевічрабіў тоеж самаеяшчэў1970-я...толькі
цяпергэтазвычайнаясправа,атадыбыломентальнайрэвалюцыяй.

1. маё на ра джэн не. алей. 1967.
2. Зі ма ў Жы ро ві чах. алей. 2004.
3. доч кі. алей. 1976. 
4. як быц цам у сне…  алей. 1995.



 «Мастацтва» № 3 (420) 

12 Рэ цэн з і я   

лю боў Гаў ры люк

Для мяне цэнтральным пасылам і
аб’ектам экспазіцыі сталі паштоўкі,
адпраўленыя ў 50-я гадымінулага
стагоддзя невядомаму барысу не-
вядомым турыстам з Велічэзных
гор.аляксандразнайшлаіхнаблы-
шынымрынку іпаглыбіласяўраз-
важанні.
Магчыма,толькіназва(Велічэзныя)
месціць намёк на ўніверсальнае
нешта,штоцягнечалавекаўпада-
рожжа, а потым прымушае фік-
саваць адметныя моманты пера-
адолення адлегласці і адпраўляць
дакументабранамуадрасату.Вель-
мі верагодна, што за гэтымнешта

«Ба ры су, на па мя ць»  
ды іншыя дзі вац твы ван дра ван няў

«наШаПаДаРоЖЖа»
алЯкСанДРЫСалДатаВаЙ
УнЦСМ

«хаваюцца»СудэтыўГерманіі,ёсць
тамтакіягоры.ітаксамаверагодна,
што пра іх піша бальмонт (1895):
«Велічэзныягоры,запаведныяска-
лы,Вы —зямныяўзоры,Вы —сус-
ветукрышталі...»Выдатныпаэт-сім-
валістмогназірацьгэтыяпейзажы,
якiя прадказальна выклікаюць за-
хапленне.
У прынцыпе, гэта яшчэ лёгкае на-
пластаванне,толькімагчымасцьад-
казу,калівярнуццаразамзаўтарам
упрасторуарт-праекта.
але вось чаму шматлікія «барысу,
на памяць» рассылаюць стагод-
дзі запар мільёны падарожнікаў?
толькі ўжо не абраны канкрэтны
адрасат,аневядомыякарыстальні-
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ФатоГРаФРобіЦЬкРокУбокСУЧаСнаГаМаСтаЦтВаінезаў-
СЁДЫСУСтРакаеПаРазУМенне.ДЫСкУСію,ШтоаДбЫлаСЯна
аДкРЫЦЦі ВЫСтаВЫ,МоЖналіЧЫЦЬПоСПеХаМ: ЯРкаВЫЯВі-
лі СЯЧаканнітакзВанаГатРаДЫЦЫЙнаГаГлеДаЧа,ЯкіРаП-
таМбаЧЫЦЬСУЧаСнаеМаСтаЦтВаіВЫРазнаВЫзнаЧаеСВаю
ПаМЯРкоўнаСЦЬЯкнУлЯВУю.
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кісацсетакпавінныпрыняцьгэтую
інфармацыю.Якую?Прашто?
аўтарказадаласягэтыміпытаннямі,
выявілаіпрадэманстраваланавы-
ставе масу банальнасцяў. У здым-
ках,рамках,нататніках,прочырках
і проразях. У рэшце рэшт, агаліла
старонкі яшчэаднагоальбома, ад-
накіпустэчанеадкрыласутнасці.
...і сапраўды, усе мы, як зачарава-
ныя, памнажаем практыку адна-
мернай дакументацыі: у адных і
тых жа позах, з года ў год, у тра-
дыцыйных турыстычных гарадах,
эталонных назіральных пляцоўках.
аляксандрасвядомапайшлагэтым
шляхам: амаль тэатральна паўта-
рыла позы папярэднікаў, прапана-
ваўшы сябе як мадэль, а венецы-
янскіяканалыізімовылесуякасці
фонавагапейзажу.
Магчыма,гэтыясціплыяфатаграфіі
іпаслужыліраздражняльнікамдля
прыхільнікаў звыклых нататак пра

падарожжа:уіхняманічогаасаблі-
вага,ігэта,заднагобоку,выклікае
здзіўленне,паколькіаўтарка —усё
ж такі фатографка. з іншага боку,
трывіяльныя віды генеруюць па-
трэбныя сэнсы: не iснуе перака-
нальнага адказу на пытанне, чаму
мыздымаемсянаіхфоне.аботак:
нямаадказу,агульнагадляўсіх,на
ўсе часы, для кожнай канкрэтнай
сітуацыі. кожны раз гэта «барысу,
напамяць» —якстрачанаеўпера-
кладзезмовырэальнагажыццяна
ўзроўні штодзённасці ў мову візу-
альную. і... усё страчана. адчуван-
не месца, пражыванне адлегласці
шляху, нечаканасці, супадзення,
наватасабістаягісторыя.нічогане
перадаюцьніздымкі,ніподпісыда
іх.Дзіўнаяўвогулевыснова.
калі гэта псеўдавыказванне героя,
іўжотымбольшзвольныміінтэр-
прэтацыямі,значыць,маюцьрацыю
і барт, іФуко, якія яшчэ ў сярэдзі-
неХХстагоддзяпісалі пра смерць
аўтара.Унашымвыпадкугэтадалё-
кіаднасаўтар —падарожнікміну-
лага веку, які адпраўляе паштоўкі.
няма суб’екта як крыніцы ведаў і
вытворчасцісэнсу,авосьпаштоўка
як маркер існавання гэтага аўта-
ра-суб’екта ёсць. Маркеры можна
сабраць, структураваць, абвясціць
«памятнымі», прыгожымі або без-
густоўнымi. і напэўна, з пункту
гледжання таго самага кансерва-
тыўнага гледача, гэта будзе пера-
канаўчым.
Яшчэ адной акалічнасцю цікавае
«наша падарожжа». У адрозненне
ад многіх праектаў, так ці інакш
арыентаваныхнасацыяльныяпра-
блемы, перад намі  — прыватная,

разгорнутая ў асобасную глыбіню
арт-практыка. аляксандра ўжо не
турбуецца фатаграфіяй як медыу-
мам,нетурбуеццаякасцюадбіткаў,
святломукадры,кампазіцыяйіінш.
Янашукаенеасаблівасцімалюнка
інеперадачузвонку.канцэптпамя-
цііпамяціпрападарожжа —зусім
іншаягісторыя.наколькіўсёжяна
звернутая да іншага? бадай, у  мі-
німальнай ступені: заўсёды ёсць
«барыс» і «яго памяць», заўсёды
ёсць адлюстраванне аўтара ў люс-
тэрку іншых, але ў праекце мы не
бачымгэтагарэзанансуінеможам
ведаць,узнікціён.адказпрапану-
ецца зрабіць гледачу: пра сябе і
сваедзеянніўпадобныхабставінах
(нашчасце,падарожжынамбольш-
меншдаступныя),праасэнсаванне
гэтых дзеянняў. і што вельмі важ-
на  — пра іх адкрытасць. іншаму ў
асобекарыстальнікаўмедыя,iнша-
муякацэначнамумеркаваннюзне-
прадказальнагабоку.
Ці гэты праект фатаграфічны? Ці
глядач трапляе ў пастку пэўных
уяўленняў аб фотамастацтве? Ду-
маю, у нас усё ж расце колькасць
photobased-праектаў: у Жанны
Гладко, Сяргея Шабохіна, Вольгі
Сазыкінай, аляксея талстога. Усё
большу іхуключаюццавідэа-арт і
аб’екты,і«нашападарожжа»якраз
такідосвед.
але фатаграфію пры гэтым ніхто
неадмяняў.знядаўніхсерыймож-
на прыгадаць «Прыгоды салiпсiс-
та» ірыныберазоўскай,якаявядзе
гульню з вандроўкамі праз архі-
тэктуру, памнажаючы фрагменты,
фактуры, стрыт-эпізоды, выкарыс-
тоўваючы дзеля гэтага і прамую
фатаграфію, і метады калажу, сек-
венцый і г.д. Перад намі чаканае
«паглыбленне ў прыгажосць» і
спробы рэфлексіі, але ірына за-
стаецца фатографкай. Хоць можна
ўбачыць крокі ў бок дызайну, на-
пэўна. тым цікавей назіраць гэты
кірунак:нааднымполюсе —адмо-
ваадвідовішчнасцінакарысцьда-
следаванню,наіншым —візуальны
баль.аленештаважнае, сутнаснае
заўсёдыбудзестрачанаўперакла-
дзеўяўнагаўсімвалыізнакі,утое
канвенцыйнае, што прыемна воку
і так зручна «посціць» «барысу, на
памяць».

Фраг мен ты экс па зі цыі «на ша пад арож
жа». ФотаСяргеяЖдановіча.
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свае
ДакументальныпраектВіктараГіліцкага«апошнівізіт»стаўсвоеасаблівай
воссювыставынайпершфактамсвайгоразмяшчэння —напляцоўцыдругога
паверхаіўкалідоры,такшто,кабперайсцізпакояўпакой,данейкагаіншага
праекта,трэбабылорухаццапоручінасустрачфатаграфіямстарогачалаве-
канапрыканцысвайгожыцця.такімчынамзадаваласявостраяэмацыйная
дамінанта: сцверджанне каштоўнасці кожнага моманту здымкі — калі ўсё
яшчэнетак,якбудзепазней.каліўсеяшчэжывыя.
такоежвостраеадчуваннеўцёмнымпакоі:праектВольгікірылавай —да-
нінапамяцібацьку.Выбраныямомантыстарогасямейнагавідэафільмадэ-
манструюцца на планшэтах у розным рытме, з рознымі сюжэтамі, дзесьці
гнеццападветрамтрава,дзесьцісмяеццамаладаяжанчына…Усёняўлоўнаі
фрагментарна.Вольга —музыкант,іпраектянасуправадзілагукавым«купа-
лам» —дляпачуццёвасціформыіаб’ёмнасціўспрымання.Чорна-белаяхро-
ніка,нямоекіноўсёжнезнашайэпохі,алеразглядаеццагэтаяшчэбольш
напружана,чымфатаграфііўкалідоры.іміжволіставішсябенамесцааўтар-
кі,дляякойгэтавельміасабістаягісторыя.
навыставебылідзвесерыісаздымкамісямейныхсвятфатографаў-удзель-
нікаў.алекаліУладзімірПарфянокужываеметадамерыканскайстрыт-фа-
таграфіі,імкнучысязрабіцьсваеадбіткібольшбрутальнымі,тоСяргейЯзла-
вецкіпрымяняеспосаббаналізацыіздымкі,чамуспрыяеісамклішыраваны
рытуал —вясковаезалатоевяселле.
ДзінаДаніловіч,куратаркапраекта(аіх,дарэчы,тры:яшчэУладзімірПар-
фянокіаленаПратасевіч)сказала,штоімбылоцікава,якканцэптуальныя
фатографывырашаюцьтэмусям’і.ігарСаўчанкапаказаўздымкісяброў,дзеў
мімалётныхсітуацыяхшукаемомантыблізкасці,натуральнасці,дапаўняючы
кадрынейкімі іншымі гісторыямі —гульнёйсвятла,кантрастамі іперспек-
тывамі.
Ганна бундзелевафатаграфіям сваіх родных знаходзіць канцэптуальныя і
рэальныярамкі,выкарыстоўваючыдлягэтагасапраўдныядрэвы —аналогію
сямейнайгенеалогіі.Гэтаўсё«прасамаідэнтыфікацыюіідэнтыфікацыю», —

За над та бліз ка, за ліш не да лё ка

ВЫСтаВа«РоДнЫСклон»УнЦСМ

але ся Бе ля вец

тЭМаСЯМ’ізВЯзаназаД леГлаСЦю.МетРаЖаДліЧВаеЦЦанелітаРалЬна.СЯМ’Я —ГЭтатое,кУДЫЦЯбеДаПУСкаюЦЬ,ГЭтаПРа-
СтоРаПРЫВатнаЯ.ЧаСаМзакРЫтаЯ:ПЭўнаЯколЬкаСЦЬаўтаРаўДаСлеДаВалаМаГіюСтаРЫХСЯМеЙнЫХаРХіВаў, РазГлЯДа-
юЧЫГіСтоРЫіПРазСлЯДЫМінУлаЙЭПоХі.аРХіВЫнаВЫСтаВеСВаеіЧУЖЫЯ,аПоШніЯЧаСтазноЙДзенЫЯнаСМетнікаХ,без
ніЯкіХПРЫВЯзак. іСеМ’і,УВаСобленЫЯнаФатаГРаФіЯХ, —СВае іЧУЖЫЯ.зЧУЖЫМіПРаСЦеЙ — іХМоЖнаабСтРактнакатала-
Гі заВаЦЬ,зМікСаВаЦЬВЫЯВЫ.ПРаЦаСазДЫМкаМіСВаЁЙСЯМ’інеПазбеЖнаўлУЧаеЭтЫкУ,ШтоўПлЫВае інаЭСтЭтЫкУ, іна
ФоРМУПаказУ.
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тлумачыць аўтарка. Фамільнае дрэва  — «самая пэўная крыніца мiжпака-
леннай інфармацыі, якая дапамагае выявіць сваёмесца і ролю ў ланцугу
пакаленняў...Яспрабуюінтэрпрэтавацьсутнасцьфамільнагадрэва,адштур-
хоўваючыся ад схематычнага апісанняроднасных сувязяўпаміжчальцамі
сям’ііспробаміяголітаральнайвізуалізацыі».
ЖаннаГладкоўсваіммультымедыйнымпраекце«insitingForce»разважае,
якадносінызблізкіміўплываюцьнанас,фармуюцьнас —празпрыняццеці
адмаўленне,якяныразвіваюццазчасам.Яепраца —сведчаннепрацэсупе-
раадоленнятраўмыздапамогаймастацтва,каліняпростыдосведстановіцца
крыніцай,зякогааўтаркампануеновыясюжэты.Яшчэпраект —прападна-
чаленнеідыстанцыю,тэмайіматрыцайапошніхверсійстановіццаразбітае
піяніна,яноразбіраеццанафрагменты,якіяпачынаюцьжыцьсваімжыццём
уновыхтворах,праектдоўжыцца,падпадаюцьпаданалізновыячленысям’і,
прыміраюццасупярэчнасці…
юліяназараваўсерыі«Варвара»даследуесветсваёйдачкі,якойсённяўжо
11гадоў.Сталеннедзяўчынкіраскрываеццапразпрыдуманыяёйдарослыя
ролі,якіядзіцяпрымяраенасябе.
чу жыя
Гістарычныфон«Роднамусклону»стварылаэкспазіцыяСяргеякажамякіна.
адзінзягопраектаў —«Дзіцячыальбом»,праяўкаплёнак,знойдзеныхаўта-
раму1988годзе.Серыйнаяздымкадзяцейукасцюмахпрыўносіцьутэму
сям’і востры сацыяльны аспект, асабліва чытэльны на часавай адлегласці.
Дзеці,пазіруючыдлянейкайкасцюмаванайздымкі,верагодна,удзіцячым
садку,прымаюцьнавязаныяролі,ігэтымаскарадвыглядаенапружананена-
туральным.Учасыперабудовыаўтарубачыўугэтыхздымкахмадэльсацы-
яльнагамеханізму,штопадначальваеасобу.нашаўспрыманне,напэўна,ужо
нетакоевострае.Прыцярпеліся.
знаходканасметнікустаройвалізкі,шчыльнаўтрамбаванайпарваныміфо-
таздымкамі,сталаасновайпраекта«re:Story»ВольгіСавіч.аўтаркасапраў-
дыперапісваестаруюгісторыю,дакладней,пішазаместяесваю,бостарая
распалася,каліВольгасталакампанавацьпарваныяздымкіў імкненніра-
забраццаўлёсечужойсям’і.
ВалерыяМітэльманупраекце«Сямейныявязі»прыходзіцьусем’інафотасе-
сію.Выбіраючыфондляпазіравання,утвараючыгрупавыякамбінацыіперад
камерай,акрэсліваючыдыстанцыі,людзіагаляюцьсямейныястасункі —за-
лежнасціцілюбові, —дэманструюцьагульныякаштоўнасці.такімчынамвы-
яўляюццаскладаныяўзаемасувязіпаміжродзічамі,аздымкаўтрохгарадах
дзвюхкраіндазваляеправесцібольшскладаныяпаралелі.
іншыя…
«Сям’я,напершыпогляд,вельміпростае, іадначасоваскладанаепаняцце,
што выклікае ў нас велізарную колькасць асацыяцый: "традыцыя і род",
"блізкасць і давер","траўма і боль"», — зазначаюць куратары. здавалася б,
удзельнікіпрайшлісяпаўсіхназваныхаспектахпрачытання,аднакмногае
засталосянезакранутым.тамунамабяцаюць,штопраектбудзеразвівацца,
тэмасям’ібясконцая,боўключаеўвесьспектрчалавечыхстасункаў —пазна-
чаючыіхкрайніямежы.

1. Жан на Глад ко. «лу на лу чит ся как ла тунь…». но вая ля ль ка. З пра екта Inciting Force. 
201118.
2. Во ль га са віч. З пра екта «Re:Story». 2018.
3. сяр гей язла вец кі. За ла тое вя сел ле. 19 сту дзе ня 2014 го да. Вёс ка Гры цэ ві чы клец ка га 
ра ёна.
4. Вік тар Гі ліц кі. З пра екта «апош ні ві зіт». 2014.
5. Ган на Бун дзе ле ва. З пра екта «Вя лі кая ся м’я». 20142018.
6. Во ль га кі ры ла ва. [etc.]. кадр з ві дэа. 2018.
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«Ок16» на кас трыч ніц кай

ГоД таМУ «белГазПРаМбанк» набЫў
тРЫ каРПУСЫ СтанкабУДаўніЧаГа
заВоДа на ВУліЦЫ каСтРЫЧніЦкаЙ
ДлЯ таГо, каб СтВаРЫЦЬ інкУбатаР
кУлЬтУРнЫХ і ЭканаМіЧнЫХ ПРа-
ектаў. назВУ ПРЫДУМалі ГеаГРа-
ФіЧнУю  — «ок16», аД РУСкаМоўнаЙ
назВЫВУліЦЫДЫнУМаРУ бУДЫнка,
каб не СтВаРаЦЬ ноВЫаДМЫСлоВЫ
бРЭнД. ПланУюЦЬ абВеСЦiЦЬ кон-
кУРС аРХітЭктУРнЫХ канЦЭПЦЫЙ
РЭканСтРУкЦЫі,ВЫнікМЫПабаЧЫМ
ВоСенню2021 ГоДа.ДаРЭЧЫ,бУДЫн-
кі заВоДа з’ЯўлЯюЦЦа ГiСтоРЫка-
кУлЬтУРнаЙ каШтоўнаСЦю (20-Я
ГаДЫ ХХ СтаГоДДзЯ), таМУ ВонкаВЫ
ВЫГлЯДзМЯнЯЦЬнелЬГа.

16

кУлЬтУРаібізнеС
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сакавік,  2018    

але ся Бе ля вец

беражлівагаспадарыставяццаідагісторыімесца:гэтазаводскіяцэхіплош-
чайшэсцьзпаловайтысячметраў,дзепрацаваланекалькіпакаленняўмін-
чан.напрыклад,умадэльнымцэху,якіпачаўвыконвацьсваеновыяфункцыі,
раней рабілі мадэлі для дэталяў станкоў. Рамонт заняў месяц, пры гэтым
захавалі амаль увесь антураж — цяжкія двухстворкавыя дзверы (цяпер у
цяжкайраместаіцьбраніраванаешкло),калідорзметалічнымісценамі.Ужо
гатовыангарна1500квадратныхметраў,дземожналадзіцьпраектыдля
вялікайаўдыторыі —давасьмісотчалавек.
набылымзаводзеплануюццамастацкаягалерэя,тэатральнаяпрастора,арт-
рэзiдэнцыя,месцадлятворчасцідыiнкубатарпраектаўусферыфінансавых
тэхналогій,якiя,карыстаючысякраўдфандынгам,юберызацыяйдышэрын-
гам,дапамогуцькультурнымпраектамстацьфiнансавасамадастатковымi.
кастрычніцкаястановіццацэнтрамкультурнагажыццяМінска.Сяроднядаў-
ніхпадзей:паказыадкрытагафорумаэксперыментальныхпластычныхтэ-
атраў«ПлаSтформаМінск—2018»,фестывалю«нефільтраванаекіно»,кан-
ферэнцыяпа тэхналогііблакчэйн,выставамастаказахаракудзiна,праект
«ДыяфільмыLive.казкіўфармаце18х24».
ЯсустрэласязкіраўнікомновайпрасторыГеоргіемзаборскім,кабразабрац-
цазперадгісторыяйібудучыняйновагакультурнагапраекта.У«ок16»Геор-
гій займаеццапрацэсамірэканструкцыі, канцэпцыяйпраекта і архітэктур-
нымконкурсам.
на вош та «Бел газ прам бан ку» пад трым лі ваць та кі скла да ны ку ль тур ны 
пра ект?
—Ённепадтрымлiвае,аствараеяго.каббанкмогпаспявацьзачасам,ада-
кладней —змяняцца,апярэджваючысвойчас,культурныасяродакваколяго
таксамапавіненбыцьсучасным.кабразвівацьновуюэканоміку,развіваць
належыцьіновуюкультуру.Можнасказаць,што«белгазпрамбанк»стварае
новуюмадэль«Мінска-2025»—адначасовадлясябеідляўсiхжыхароўкра-
iны.Добраесупадзенне.
на зі раю за ку ль тур ніц кі мі пра екта мі бан ка, і, без умоў на, са мы вы дат ны 
вы нік атрым лі ва ецца там, дзе пра цу вя дзе спе цы яліст з уні ка ль ным дос
ве дам. Вы — архі тэк тар па вод ле пер ша па чат ко вай ад ука цыі. як атры ма
ла ся, што ў ва шай бі ягра фіі з’яві лі ся та кія спе цы ялі за цыі, як фу ту ро лаг, 
кан су ль тант па іна ва цы ях?
—так, гэта даволі доўгая траекторыя. Пачалося ўсё тады, калі я зразумеў,
штомнене хапае традыцыйнай архітэктурнай адукацыі, якуюатрымліваў
убеларусі,іяпачаўсумяшчацьдвафарматы:навучальныгодязаймаўсяў
Мінску,а налетаз’язджаўуеўропу —уразнастайныяархітэктурныяшколы.
кабтрапіцьтудынадватыдніцінаватнамесяц,трэбабылопрайсціадпа-
ведныконкурс,ітамяатрымліваўцалкаміншыяведы.Гэтавельміпашырала
перспектыву —ядалучыўсядадзвюхадукацыйных сістэм,цікавабыло іх
спалучаць.
Паслявыпускуязразумеў,штосучаснаяархітэктура —гэтанаборінструмен-
таўдляфармаванняпрасторы,асаблівыспосабяестварэння.алесамоўяў-
леннепраархітэктурнуюпрасторувельмімоцназмяняецца.калісоракгадоў
тамуразвівалася традыцыйная тыпалогія (працанад стандартнымі тыпамі
жылля:кантора,стадыён,канцэртнаязала,офіс,завод), тосённяянастала
гібрыднай.офіснаяработасумяшчаеццазкрэатыўныміпрацэсамі,угандлё-
вых цэнтрах з’яўляюцца кавярні, забаўляльныямесцы.таму стала важным
праектавацьнепростасцены,апрацэсы.азначыць,даводзіццаправодзіць
стрэлачкінасхемахпаміжрознымікружочкамііпрыдумваць,якгэтаўсёпа-
міжсабойпавіннабыцьзвязана.Вывучаючыгэтыяновыяпрацэсы,яізасвоіў
дастатковуюколькасцьрэчаў,кабстацьзапатрабаванымунаступнайсферы
дзейнасці:мызмаіміпартнёраміпакансалтынгавайкампаніі«Прагрэсар»
займалісяраспрацоўкайстратэгііразвіццярасійскіхгарадоў.тутспатрэбіліся
маеўменнізаніравацьпрасторупаводлеадпаведныхфункцый,алетаксама
з’явіласянеабходнасцьгэтыяфункцыівынаходзіць.напрыклад,ёсцьпрабле-
ма:монагорад,уякім«памёр»завод,горадаўтваральнаепрадпрыемства.Ці
вайсковая частка. Возьмеммой любімы прыклад: горад Чарняхоўск калi-
нінградскайвобласці,якіразвіваўсяваколтакойвайсковайчасткі,алеяеад-
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тульвывелі.ічымжыцьгэтамугораду?належалатэрміновавынайсціспосаб
захавацьупершуючаргумаладоенасельніцтва.знайсцірашэнне:длячаго
імтутзаставацца?адзіныадказ —малыбізнэсікультура,прычымсумяшчэн-
негэтыхдзвюхрэчаў.толькібізнэсможадазволіцьімтутвыжывацьітолькі
культураможазрабіцьіхжыццёнясумным,кабянынепаехаліпацікавыя
падзеіўПіцер,азасталісятут —усваіммалымгорадзе.ітыразумееш,што
адзіныспосабвыканацьсваюпрацупастварэнністратэгііразвіццямалых
гарадоў —гэтанавучыццарэалізавацькультурныяпраекты,прычымтам,дзе
іхняма.Дакладней,ёсцьтолькізародыш,боўлюбыммястэчкумаеццапэў-
наяколькасцьтворчыхлюдзей,частказякіхатрымалацудоўнуюадукацыю,
алемусілавярнуццанасваюмалуюрадзіму,напрыклад,з-запажылыхбаць-
коў.аленямаасяроддзя,дзегэтыялюдзімаглібрэалізавацца.
Паступовамызразумелі,штосамыялепшыяпраектызараджаюццасаміпа
сабе,вырастаюцьнамесцызнейкайсупольнасці.ітрэбаіхтолькіўзмацніць:
можна,напрыклад,наладзіцьузаемадзеяннепаміжгэтымісупольнасцямі і
іншыміактыўнасцямінадругімканцыРасіі.Пачынаюцьразвіваццаабмены.
з’яўляеццамагчымасцьпрывозіцьумалыгораднейкіявялікіяпраектызбуй-
ныхгарадоўiнаадварот.Ды —галоўнае —гэтымсуполкамтрэбастварыць
адпаведнуюпрастору:бяспечнуюдлятворцаў,адкрытуюдлянаведвальні-
каў.Гэташлях,якiмыэксперыментальнавынаходзiлiўРасiiiякiўтойжачас
развiваўсяўзаходняйеўропе —то-бокёнунiверсальныдыўстойлiвы.
Гэтыдосведстаўкрыніцайтрэцяймаёйкампетэнцыі —япачаўактыўназай-
маццаарганізацыяйновыхтыпаўкультурныхпрастораў.Даследуючыеўра-
пейскуюсучаснасць, вельмі хуткаразумееш,што стадыя стварэннянечага
новагазнуля —новыхгарадоў,архітэктуры —ужомінула.ГэтаўХХстагоддзі
актыўна будаваліся новыя гарады і заводы, уХХі-м усё пабудавана, і ця-
пергэтаўсётрэбаперарабліваць,бясконцапаляпшацьтое,штоўнасёсць.
і тутмянезаўсёдыцікавіларэканструкцыязаводаўіпадобныхпрамысловых
зон —небуйнаярэканструкцыя,якуюцяжкаадрознiцьадзнiшчэння,арэ-
канструкцыя змiнiмальнымфiзiчным вымярэннем імаксiмальнай зменай
сэнсудыкарыстання.нiбытаакупунктура.Угэтайсферыятаксамазаймаўся
практыкай,пачынаючызтэўтонскагазамкаiнстэрбург,зпавільёна«космас»
МаскоўскайВДнГ іМаскоўскага электралямпавага завода, таксама завода
ленінаўМінску,дзеявёўуласныяпраекты,прыстасоўваючыпрамысловую
прасторудатворчайіндустрыі.тамувельмілагічнаатрымалася,штояўрэш-
церэштапынуўсянакастрычніцкайзпраектам«ок16».
да гэ та га ў мін ску ў вас быў пра ект «ме100».
—зМасквыяканчатковавярнуўсядвагадытаму,адатульжыўпаміждвума
гарадамі,вёўпаралельныяпраекты,і«Ме100»пачасеамальсупалазпра-
цайнаМаскоўскімэлектралямпавымзаводзе —тамяствараўархітэктурную
студыюікрэатыўнуюпрастору,дыйжыўтам.
У чым пры нцы по вая роз ні ца па між умо ва мі пра цы над крэ атыў ны мі 
пра сто ра мі ў мін ску і мас кве? Хоць не, там усё змя ні ла ся, да вай це лепш 
пад ума ем, ча го не ха пае мін ску для ідэ аль най сі ту ацыі ў ства рэн ні крэ
атыў ных пра сто раў.
—каліпараўноўвацьтуюМасквуісённяшніМінск,томожнавылучыцьдва
асноўныяадрозненні.Дляпоспехунайпершпатрабуеццааптымізммоладзі.
Масква —іўтыячасы,і,упрынцыпе,цяпер —упэўнена,штоянаадназкуль-
турныхсталіцсвету.ікалідобрапашукаць,тотынамесцызнойдзешусё,што
табеможабыцьцікавымужыцці, —ададзінага ісапраўднагакаханняда
самайнезвычайнайтэатральнайпастаноўкі.аўМінскуябачуіншае,асабліва
пасваіхстудэнтахіасаблівапаслякрызісу, —песімістычнаеадчуваннетаго,
што,можабыць,тутнештанекаліібудзе,аленепрынашымжыцці,прынамсі
непрынашаймаладосці.іпаміждваццаццюітрыццаццюгадаміадбывац-
цапералом.Студэнты,якіяпераходзяцьнадругікурс,яшчэаптымістычныя,
атыя,штонабліжаюццадывыпуску,хацелібз’ехаць,акалізбіраюццаза-
стацца,топазітыўныхзменнечакаюць.згэтагапесімізмуіаптымізмувы-
растаеўсёастатняе,бокалітыаптыміст,тоідзешнаспектакльцівыставу —
ібачышцікавае,калінаадварот,тошукаештамжадоказытаго,штонічогане
атрымліваецца.Падыходвызначаеўсё.
ідругімомант,таксамаважны.Утэорыяхсістэмігорадабудаўніцтва,усучас-
найэканамічнайтэорыіёсцьважнаепаняцце:«празмернасць».Гэтакалірэ-

сурсаў,асаблівапрастораў,больш,чымпатрэбнаспажыўцу.УМасквезаўсёды
былізакінутыядамы,цэхі,двары,магістралі,велізарнаяколькасцьлюдзейз
рознымузроўнемдабрабыту —усяговельмішмат. і з гэтага«ўсяговельмі
шмат»можназрабіцьлюбуюканструкцыю:зладзіцьгалерэюўпадвале,фес-
тывальтанцанастрасенедабудаванагахмарачоса,экскурсіюпатаджыкскім
паселішчыўнутрыгорада.тызаўсёдызнойдзешнічыйнуюзямлю,дземож-
назрабіцьсвойпраект.УМінскуўсёяшчэдзейнічаепатэрналісцкаямадэль
стаўленнядаўсіхрэсурсаў.залішняеадміністраванне.Маецца,напрыклад,
завод«Гарызонт».Гіганцкаепрадпрыемства,алекаля60працэнтаўплошчаў
цяперпустыя,авытворчасцітамнямаўвогуле.здаваласяб,адчынідзверы,
здавайпаеўразаквадрат —ітыпачнешрасці.аяныімкнуццатыяплошчы,
штоўіхёсць,здацьпапяць-семеўра.Прыгэтым,каліўзнікаюцьзапазыча-
насці,насустрачнеідуць.такаясітуацыязкультурнайпрасторай«Верх»,якая
шукаемагчымасціпакрыцьарэндныястаўкі.насамрэчгэта«Верх»стварае
ўсюастатнююарэндуна«Гарызонце».з-затаго,штоянытамёсць,тудыпры-
ходзяцьіншыяарандатары.УМасквенаягоіснаваннепростазаплюшчыліб
вочы,зрабілібвыгляд,штоіхтамняма,іяныбпрацягваліразвівацца,пады-
маючыкоштынасуседніяплошчы.
а ко ль кі за плюш чва лі во чы на існа ван не «Та хе ле са» ў Бер лі не...
—Менавіта.Мінскутакаясітуацыявельмібпаспрыяла.Штомысённяробім
накастрычніцкай?Мыстараемсяасэнсавацьусюпразмернасцьгэтыхцэхаў,
хочамстварыцьмесца,кудыможнапрыйсці,кабзрабіцьсвойпраект.алемы
такіяадны,калiразмоваiдзенепраактывicтаў,апраўладальнікаўнерухо-
маймаёмасцi.
Што б сёння паспрыяла развіццю крэатыўных прастораў? зняць залішняе
адміністрыраванне пустуючых плошчаў. з гэтага, напрыклад, пачыналася
эканамічнае адраджэнне будапешта. колькi гадоў таму гарадская адмініс-
трацыягорадааб’явіла:старыяжылыядамы,якіястаяцьпустыя,здаюццапа
мінімальнымкошцепадлюбыяпублічныяпрасторы,уключаючыбары.і па-
ступова ўцэнтрыбудапешта стаўназірацца велізарныпрыток турыстаў —
у гэтыяцікавыябары.ізразумелаж:чымніжэйарэнда,тымбольшадметны
інтэр’ер тыможашзрабіць. і горадажыў. і калі б зараз уМінску ўзялі ўсе
нашынепрацуючыявытворчасці іначас(нетрэбадумаць,штокалісёння
здасіпааднымеўра,тотакбудзезаўсёды)танназдалітворчымлюдзям…
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і та кім чы нам уз ля цяць кош ты ва ўсіх су сед ніх квар та лах…
—Сваімз’яўленнемнакастрычніцкаймыўжопаднялікоштыўпаўтараразы
наўсепамяшканніўсуседнімзаводскімбудынку.
Сённямыяккіруючаякампанія«ок16»будземдавацькансультацыйныяпа-
слугіітлумачыць,якзрабіцьтак,кабздацьпамяшканніпадваеўраінепрай-
граць,якскласцідакументы,зладзіцьэлектрасеткі…
я за ўва жы ла, што ў тэк стах, якія ты чац ца крэ атыў ных індус трый, лю бая 
ба на ль ная фра за на бы вае іншы сэнс. па кі да ючы пра ект «ме100», вы ска
за лі, што бу дзе це ў блі жэй шы час да сле да ваць кан цэпт «Think global — act 
local», зы хо дзя чы з акту аль ных тэ орый і да ступ ных інстру мен таў. Што та
ко га асаб лі ва га ў гэ тай фор му ле і як вы яе вы ка рыс тоў ва еце?
—Сённямыдзейнічаемменавітатак.Сэнсутым,штонейкіякаштоўнасці
маюць глабальнае значэнне, але пры гэтымшляхі іх дасягнення і рух да
гэтыхкаштоўнасцейзалежацьадкантэксту.іўпазітыўным,іўнегатыўным
ключы.накожнайтэрыторыі,укожнымгорадзе,укожнайсітуацыіісферы
на кожнымінус можна знайсці плюс: у гарадах, дзе нешта кепска разві-
та,гэтаештосьцімаенізкiкошт,дзедобраразвіта —лепшысэрвiс. iтоеі
тое —добра,калiведаць,якдагэтагападысцi.ШтотычыццаМінска?У го-
радзе вельмі маленькі арт-рынак. Пры гэтым існуе велізарная колькасць
маладых мастакоў, якія не ўбудаваны не толькі ў гэты арт-рынак, але і ў
які-небудзькрытычныцігалерэйныдыскурс. ікаліспрабавацьзрабіцьтут
так,якгэтаробіццаўМаскве,тонеатрымаецца.УМасквеарт-рынакіснаваўз
1980-х:пачынаючызавангардныхрухаўпознягаСавецкагаСаюзарынак
ужоразвіваўся.ітаму,калітыпростапрывязешзМасквынейкагагалерыста
іпрапануешямудзейнічацьтут,якбыёнпрацаваўуМаскве, —нічогане
атрымаецца.затоеўнасёсць іншысуперрэсурс —натоўпнераскручаных
маладыхаўтараўзневялікайколькасцютвораў,алевельміактыўных.ітут
патрэбны іншы інструмент. Мы сёння распрацоўваем канцэпцыю даступ-
най калектыўнай арт-рэзідэнцыі длямаладыхбеларускіхмастакоў тут, на
кастрычніцкай, 16. Прадугледжваем магчымасць працаваць з куратарам,
удзельнічацьудыскусіях,тварыцьумайстэрнях. і гэтазусім іншыфармат,
чымбольшраспаўсюджанаяў свеце заходняярэзідэнцыя.Сэнснеў тым,
штомыпрапануемцудоўныяўмовы, —мыдаемпрасторупадузаемадзе-
янне.бомаладыхтрэбазвесцііадзінзадным,ізкрытыкамі,ізпублікай.

Мастакупатрэбнаелюстэрка,уроліякогавыступаепубліка:ёнпавіненпа-
казвацьсваепрацы.
Яўпэўнены:унасмаюццамастакі,неахопленыяні«Восеньскімсалонам»,ні
«арт-беларуссю»,алеўякіхтаксамаёсцьперспектывы.
У чым пры нцы по вае, ба за вае ад роз нен не ва шай пра сто ры ад іншых вя
лі кіх вы ста вач ных па мяш кан няў го ра да? на прык лад, тут па блі зу, на гэ тай 
жа ву лі цы, збі ра ецца ад кры вац ца цэнтр су час на га мас тац тва.
—Ёсцьканцэпцыя,зякойпрацуемтолькімы.намцікаваятэмакамунікацый,
ідлянасважныядзвемадэлімастацтваіаднатэхналогія,ваколгэтагаівы-
будоўваецца«ок16»:трырозныяформыкамунікацыйпаміжлюдзьмі.нам
цікавытэатряк інструментдлястварэнняновыхвобразаўстасункаў.тэатр
працуез эмпатыяй,цялеснымперажываннем. Гэта тэмы,штонеахопліва-
юццакамунікацыямідзелавыхпрамоў.таксамастанковаеіманументальнае
мастацтва,якоез’яўляеццанагодайіінструментамкамунікацыі,тамможна
зрабіцьтое,штонельгаперадацьпразтэкст.іўгэтымразрэземыразглядаем
жывапіс,фатаграфію,інсталяцыю,скульптуру.іэканоміку.банк —гэтаэкана-
мічнаяструктура,іэканоміка —яшчэаднаформастасункаўпаміжасобамі.
і тойпунктпогляду,зякогамыразглядаемпрацэсы, —улучаетрыінструмен-
тыкамунікацыі,дземышукаемновуюбудучыню.«ок16» —гэтанепроста
праектпрамастацтва,гэтапраектпрамастацтваякчасткукультурыўбольш
шырокімсэнсе,часткупаўсядзённайкультурыіміжчалавечыхстасункаў.
Вы за яўля еце, што тут бу дуць раз ві вац ца два ві ды пра ектаў — са сфе ры 
ку ль ту ры і біз нэ су. якім чы нам яны бу дуць пе ра ся кац ца?
— Для нас галоўнае  — гэта вынаходніцтва новых спосабаў камунікацыі.
напрыклад,1980-90-ябылібумаміт-прадуктаў,у2000-яновыятэхналогіі
развівалісянапераносныхпрыстасаваннях,імыўпэўнены:наступнаягісто-
рыябудзепразменыкамунікацый,алежнелiчбавых,амiжперсанальных.
будуць трансфармавацца эканоміка, банкі, спосабы перадаваць адзін ад-
намугрошы,змяняццамеркаванні,штотакоепраца,штоможааплачвацца,
спосабыпранештадамаўляцца.«Штолiчыцьпоспехам?» —восьякоебудзе
галоўнаепытаннекультуры,жыццяiэканомiкiу2020-х.ідзебрацьновыя
медыядлятакіхстасункаўдыновыяадказынатакiяпытаннi?бізнэсбудзе
шукацьіхукультурыімастацтве.Штомылічымнормай,штоне,ваколчаго
мыдамаўляемся,штомылічымрадасцяміжыцця,штомыпрадаем —для
адказаўнагэтыяпытаннічалавецтвудавядзеццазноўзвярнуццадамастац-
тва.івыкарыстацьягоякспосабпаглядзецьнасветнаноўіадкрыцьнейкія
новыямагчымасці.ітамумыўпэўнены,штогэтыядзвесферыбудуцьузаем-
надапаўняццаўiншымсэнсе,чымсёння:мастакi-даследчыкіўстасункахз
сацыяльнымiпрадпрымальнiкамiзаместмастакоў-мадэрнicтаўустасункахз
калекцыянерамi.Прадстаўнікібізнэсу,асаблівазвязаныязфінансавайтэхна-
логіяй,якіябудуцьбазаваццатут,унашымбізнэс-інкубатары,будуцьхадзіць
івучыццаэмпатыі,разуменнюскладанагасвету,пастаноўцыскладаныхза-
дачумастацтве,амастацтвазможавыкарыстоўвацьіхнапрацоўкідлятаго,
кабсябефінансаваць.Унасёсцьлюбімыпрыклад:спектакль«опіум»,па-
стаўленызакошткраўдфандынгу.толькіз’яўленнелічбавайкраўдфандынга-
вайплатформыдазволіларэалізавацьгэтуюпастаноўку.ітоетолькіпачатак:
вядомыінструмент —краўдфадынгівядомыінструмент —тэатр —з’ядналіся
іатрымаласянештановае.Мыверым,штокалімыгэтыядзвесферызмесцім
уаднупрасторуіпрымусіміхсутыкацца,тонагэтымстыкубудуцьнетолькi
паспяховасупрацоўнiчацьужоicнуючыяз’явы,алевырастуцьіновыяфінан-
савыяінструменты,іновыяпытаннiўмастацтве.
ця пер пра хо дзіць кон курс архі тэк тур ных кан цэп цый но вай пра сто ры. 
якія ўмо вы акрэс ле ны для аўта раў?
—архітэктурныконкурс —вельміскладанаягісторыя.Эстэтыка —сусветная
(небудупрыводзіцьтутцэльныкорпуслiтаратурыадбеньямiнадаколхаса,
дастатковачытачуадкрыцьarchdaily.comдыdesignboom.com,кабзразумець
гэтуюэстэтыкунаневербальнымузроўнi),рэалізацыя —зулiкамбеларускіх
асаблiвасцяў.Ямагуапісацьрамкі,штодакладнаакрэсленываўмовахкон-
курсу.знешніяабрысыбудынкаў,якіявыходзяцьнакастрычніцкуювуліцу,
непавіннызмяняцца,аўнутрыдлянасгалоўнаярэч —узаемнаяпранікаль-
насць прасторы.Мыне будземдзяліць будынак на розныя адсекі з асоб-
ныміўваходамізвуліцы.Гэтабудзескразнаяўнутранаявуліца,то-бокцэхі
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ператвараюццаўнейкуюаб’яднануюпрасторузрозныміактыўнасцямі.Гэта
незначыць,штоўсярэдзінеопернагапрадстаўленняпраззалбудуцьпра-
ходзіцьлюдзі,якіяідуцьубізнэс-цэнтр,алемімаяныпрайсціпавінны.Яны
мусяцьягоўбачыцьізаймецьмагчымасцьтудыпатрапіць.змушанаепадлу-
чэннеадзіндааднаго.ітак,длянасвельміважнааб’ядноўвацьпаміжсабой
усетыяфункцыі,праякіяягаварыў,усемагчымасцікамунікацыі.Гэтаяшчэ
аднатэма,важнаяпрыстварэннілюбойкрэатыўнайпрасторы,уякойтвор-
часцьадбываеццаўнутры.Штотакоетрадыцыйныцэнтрсучаснагамастацт-
ва?Гэтамесца,дземастацтвапаказваюць.Янодзесьціствараецца,атутяно
прад’яўляецца.Часамяноробіццанамесцы,ігэтыпрацэсможнаназіраць,
алеўсёідзеўрамкахпапярэднепрапісаныхканцэпцый.Унасважнаства-
рыцьпрастору, у якой адбываюцца тыя выпадковыя спантанныя сустрэчы,
зчагопотымвырастаюцьпраекты.ЁсцьвельмітрапнаевызначэннеSilicon
Valley,крэмніевайдаліныўкаліфорніі.Гэтамесца,дзетызаходзішсасваёй
ідэяйукавярню,выпадковасустракаешінжынера,якіможаспаяцьтое,што
табепатрэбна,ібізнэсмена,якіможаінвеставацьгрошы.СэнсSiliconValley
неўтым,штотамсядзіцьшматлюдзейзідэямііштотамшматінвестараў,
аўтым,штотамёсцькавярня,дзеянысустракаюцца.Дыквось,«ок16»для
нас —такаяжкрэмніеваядаліна,толькіразмоватутвядзеццапракультуруі
эканоміку,анепраітідызайн.
У вас ад быў ся фо рум экс пе ры мен та ль ных плас тыч ных тэ атраў 
«плаSтфор ма», і вы аб яца лі, што плас тыч ны тэ атр і су час ны та нец па він
ны рас крыц ца цал кам пано ва му. атры ма ла ся?
— Я лічу, што атрымалася. Магу канкрэтна сказаць, якія рэчы мы зрабілі
ўпершыню.Па-першае,мыпрывялінафестывальфізічнагатэатрагледача,
штозвычайнанеходзіцьнатакіямерапрыемствы.Унасбылапубліка,якая
прыйшлаз-заіншагамаркетынгу,зусіміншайініцыятывы.Па-другое,мыза
кошт цалкам іншай геаметрыі залы, недаступнай у дзяржаўных тэатрах…
то-бокёсцьтэатры,якіяаддаляюцьгледачаадцелатанцора,з іншагабо-
ку,ёсцьнЦСМ,іённабліжаегледачадацела,алеёнвельмітэхнічныбед-
ны, тынеможашпаказацьтанцавальнуюработуўнацыянальнымцэнтры
сучасныхмастацтваў, бо яна там не змесціцца.Штомы зрабілі: аб’ядналі
дзверэчы,змясцілігледачамаксімальнаблізкадафізічнагацела,адгэтага
ўзнікаесуперажыванне.калітызнаходзішсяадцеланавялікайадлегласці,
такой,якутэатрыоперыібалета,тотырэагуешнапрыгажосць,ацэньваеш
сілуэтыітраекторыюруху.акаліцябедажывогацеланабліжаюць,топачы-
наешперажывацьунутранаежыццёгэтагацела,тое,штозімадбываецца,
разумець,цяжкаямуціне,штояноадчувае,анештопавiннаадчувацьпа
партытуры.алеадначасовамыдадаліскладаныятэхналогііісвятло,інтэр-
актыўнуюпраекцыю,звязануюпразкамп’ютарпаміжэкранамі ікамерамі.
Гэта,безумоўна,нетакаяўжоінавінка,алеўнастолькіпачынаеасвойвацца
мультымедыйнаясфера,звязанаязпластычнымтэатрам.Мызрабілігэтаад-
крытымпрыёмам,дазволілігледачуўбачыцьусюмашынерыю,якаястварае
агульныэфект,паказалі,якзбіраеццатойсвет,дзежыветанцор.кабглядач
адчуваўсуперажыванненетолькізперсанажам,алеізперформерам,які
выйдзезгэтайзалыіпойдзежыцьсваімжыццём.Мыўпэўнены,штотрэба
ўзмацняцьсувязьпаміжтворцаміпублікай.Увыставачныхцэнтрахвыбу-
доўваецца дыстанцыя, у нас — іншаямадэль, калі ты разумееш,што гэты
творца —ён,так,незвычайнаяасоба,алеёнчалавек,ённедзежывесваім
жыццём.Гэтаважназдзвюхпрычын.заднагобоку, тыпачынаешшукаць
патэнцыял у самім сябе.не значыць,што ўсе павінны стацьжывапісцамі,
алемагчымасць тварыцьзаўсёдыдляцябе застаецца.а з іншагабоку, ты
пачынаешразумець,штотызаплаціўзабілет —ічалавекпайшоўінабыў
сваймусынуцацку,акалінезаплаціў,тоённездолеўяекупіць.то-боктвор-
ца —гэтарэальнаяасоба,якаяжывеўрэальнайэканоміцы.тызарабляешу
адныммесцы,ёнуіншым,івызвязаныпразэканоміку.Мыхочампаказаць
гэтуюсувязь.Паказаць,штомастацтваствараеццаўтымлікутаму,штоты
плацішзабілет.
ітрэціважныскладнік.Мызмяншаемдыстанцыю,кабглядачзмогспытацьу
перформера,якягозразумець,спытацьумастакацікуратара.непростапа-
кінуцьводгук,апатлумачыць,штоён,напрыклад,незразумеўнейкімомант.
і,можа,куратарскажа:«авыглядзеліўважліваназаднікугэтымомант?там

былонапісанаслова"каханне"».іўсёстанезразумелым…адбываеццады-
ялог.ззоркаміопернагатэатратакідыялогневыбудуеш.
якое мас тац тва пад аба ецца вам?
—Важнаізалявацьмаеасабістыягустыадмайгопрафесійнагабачання —як
куратараікіраўнікапраекта«ок16».Глыбейзаўсёяўлучаныўсучаснытэатр
іхарэаграфію.Дастаткова —уфатаграфію,кінематограф1990-х.Гэтатыякі-
рункі,якіямянепа-сапраўднамукранаюць.люблюжывапіс.алежывапісдля
мяне —знешніфактар.Ялюблюзаімназірацьіпрымаюпрактычналюбую
форму.Дацябеасабістагэтанеадносіцца,ітыпрымаешусё,іўсётабеці-
кава.напрыклад,маёстаўленнедасучаснайхарэаграфііможабыцьвельмі
крытычным,боя глыбокаў яеўлучаны.таксамакранаюць інсталяцыі, тое,
штознаходзіццанамяжыархітэктурыімастацкагавыказвання.аленакас-
трычніцкай,16 ягатовыпрыняцьбольшінсталяцый,чымдазваляемойгуст.
імнегэтаважна:неблытацьасабістыгустігусттых,кагояпрымуў«ок16».
а як жа ад бор?
—Дляпрафесійнагаадбору,акрамямяне,будзекамісіяэкспертаў.Уасноў-
ным —замежных,іважна,кабянынебыліўцягнутыўмясцовуюарт-сicтэму.
Групаэкспертаўбудзепрацавацьпастаянна,яныбудуцьзмяняцца.Мыфар-
міруемгэтаякмеханізм.Яныпрыязджацьмуцьсюдынасесіі,аўасноўным
усёпразанлайнавыяабмеркаванні.Разнадвамесяцы —афлайнавыя.на
старцебудзебольшлюдзей,якіяразбіраюццаўзапускутакіхпрастор,аўтой
час,калімыбудземсыходзіцьубокэкспазіцыйнайдзейнасці,будзебольш
галерыстаў.каліўбоктэатра —больштэатральныхэкспертаў.
Вы ўжо саб ра лі ка ман ду? ці ха пае ў нас па трэб ных ад мыс лоў цаў, ці зноў 
трэ ба за пра шаць з іншых кра ін?
—Спецыялістаўдлязабеспячэнняаператыўнайдзейнасціхапае,іяўзахап-
ленніадкаманды.закончыўшыкамерцыйнаемерапрыемства,янапачынае
рыхтаваць«ПлаSтформу»,вырашаепытанніадмаркетынгу(квіткоўусімжа-
даючымнехапіла —аранейпраблемабылаўабмежаванайсуполцыгледа-
чоў)праздызайнафішдамантажусвятла іналадупультаў інтэрактыўнага
асвятленнядадыскусiiпасляпаказаў.Пакульунасневыпрацаванаканцэп-
цыягалерэйнайдзейнасці,таму,каліпачнуццавыставачныяпраекты,будзем
камунікавацьзкуратарамі,выбіраць,хтонамбольшадпавядае.
якія блі жэй шыя ме рап ры емствы?
—наперадзеадкрыццёрэзiдэнцыiдлямаладыхтворцаў.Потымночмузе-
яў,неверагодныпраект,якiмырыхтуемзшэрагамiншыхпляцовак.Серыя
летнiхпадзей —ададкрытых творчыхкурсаўдляпадлеткаўдамастацкiх
фестываляў. i,можа, найбольшцiкаваянавiнадля чытачоў «Мастацтва» —
адкрытыдляўсiхтворчысняданак,цi,якцяперкажуць,бранч,кожнымесяц.
кабданасможнабылопрыйсцi,пазнаёмiцца,нештаабмеркаваць,стварыць
спантаннымазгавыштурмдыпрыдумацьяшчэадзiнсупольныпраект.Мы
будземабвяшчацьгэтыясняданкiнастаронцы«oк16»у«Фэйсбуку».

1. Захар кудзін. праект «адкрытае палатно».
2. h dance group. Работа № 3. «плаSтфор ма». 
3. Рэпетыцыя сцэнічнага чытання п'есы андрэя іванова «крыжовы паход дзяцей».  
Рэжысёр Юрый дзівакоў. 
ФотаСяргеяЖдановіча(1,3),АляксандрыКанончанкі(2).
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між на род ны фес ты валь мсціс ла
ва Рас тра по ві ча пройдзесёлетаў
Масквез27сакавікада3красавіка.
каліпрадставіцьфэстулічбах,дык
гэтабудзевосемгадоўгісторыі,
большзатрыццацьзапрошаных
аркестраўістолькіждырыжораў,
дзевяностасалістаў,дванаццаць
харавыхкалектываўібольшзаво-
семдзесяттысячгасцей.Фестываль
заснаваныў2010-мдляўшанаван-
няпамяцівыдатнагамузыканта.
Мастацкаякіраўніцафоруму —
ВольгаРастраповіч,дачкаславутага
віяланчэлістаідырыжора.
Усёлетняйпраграмешэсцькан-
цэртаў,прысвечаныхмузыцы
кампазітараўрускайівенскай
школ,іасобна —іаганаСебасцьяна
бахаіСяргеяПракоф’ева.Цэнтр

оперныхспеваўГаліныВішнеўскай
прадставіцьпастаноўку«Яўгена
анегіна»Чайкоўскага.Упершынюў
Расііўмежахфестывалюпрэзенту-
юцьмультымедыйнаедзействана
музыкуатарынаРэспігі.
асноўнаячасткаканцэртаўпройдзе
ўзалеМаскоўскайкансерваторыі,
а заключныканцэрт —украмлёў-
скімпалацыз’ездаў.Сёлетаўфес-
тываліўдзельнічаюцьСімфанічны
аркестрберлінскагарадыё,камер-
ныаркестр«Вена—берлін»,Расійскі
нацыянальныаркестр,Мюнхенскі
хорхлопчыкаў,атаксамаВялікісім-
фанічныаркестрімяЧайкоўскага.

За льц бур гскі Ве лі код ны фес
ты валь быўзаснаваныў1967-м
славутымдырыжорамГербертам
фонкараянам.Ёнжаз’яўляўся
мастацкімкіраўнікомфэстубольш

задвадзесяцігоддзі.Пазнейфесты-
вальузначаліўяшчэадзінслынны
маэстра —клаўдзіаабада.аз2013
годапацяперашнічасфэстамкіруе
крысціянЦілеман.Ягоныкалектыў
(Саксонскаядзяржаўнаякапэла),
адзінзсамыхдаўніхуеўропе,ад-
разузрабіўсяактыўнымудзельні-
камфэсту.
Сёлетаўмежахмузычнагафоруму,
якіпройдзез1 па17красавіка,бу-
дуцьпаказаныя«Валькірыя»Рыхар-

даВагнераі«лаэнгрын»(праўда,не
вагнераўскі,акампазітараСальва-
торэШарына).адбудзеццавыступ
знакамітайопернайспявачкіані
Хартэрас,атаксамаканцэрт,у якім
занятыяхорбаварскагарадыёі
Саксонскаядзяржаўнаякапэла.

Ушвейцарскімгорадзелюцэрне,на
беразевозеразтакойсамайназвай
штогодладзяццаТры фес ты ва лі 
кла січ най му зы кі. Ве лі код ны фэст
заснаванытрыдзесяцігоддзітаму.
Ёндоўжыццадзесяцьдзён,уключае
ўвесьПерадвелікоднытыдзеньі
Вербнуюнядзелю.звычайнаяго
праграмапрысвечанадухоўнай
музыцы.
лет ні фэстз’яўляеццасамымгран-
дыёзнымісамымпапулярнымзусіх
трох.Ягонаягісторыяпачынаеццаў
жніўні1938года,каліартуратаска-
нінісабраўупрыгарадзелюцэрна
найбольшзнакамітыяаркестры
еўропыіарганізаваўканцэртыкла-
січнаймузыкі.Самымаладызтрох,
Фар тэ пі янны фес ты валь,ладзіцца
кожныгодулістападзе,пачынаючы

з1998-га.Ёнпрысвечанывыключ-
намастацтвуігрынаклавішных
інструментах.

УсакавікуБа вар ская опе ра прад-
ставіцьуласнуюверсію «Сіцылій-
скайвячэрні»Вердзі.Дырыжорам

выступаеамерМеірВелбер,рэжы-
сёрам —антуРамэрануньес.Пяць
паказаўанансуюццаякпрэм’ера
сезона.
УмаімеламаныМюнхенапабачаць
новаеўвасабленнеоперы«нататкі
змёртвагадома»леашаЯначака.
кампазітарнапісаўяепаводле
знакамітагатвораДастаеўскага.
ДырыжыруеСімонаЯнг,рэжысёр
Франккасторф.

Прыканцысакавікаінапачатку
красавікалонданскі «ко вентГар
дэн»збярэзорныскладсалістаў
напаказахвердзіеўскага«Макбе-
та».Галоўнагагероябудзеспяваць
барытонЖэлькалучыч,лэдзі
Макбет —сапранаГаннанятрэбка,
Макдуфа —тэнарюсіфЭйвазаў.
Цікавыямеркаваннізнакамітай

спявачкінаконтролі,якаяставіць
высокіяпатрабаваннідавакальнага
іакцёрскагамайстэрства:«Дзіўна,
аленарэшцеязмаглабыцьнасцэ-
несамойсабой.Мнепадабаецца
музыкаВердзі,самвобраз,дзеяк
быццамііграцьнічоганетрэба.
Мнебыловельміцікава.калімер-
кавацьпамузыцы,яесквапнасць,
злосцьтолькіпрагрэсуюць.а ў
дуэцепомстыізусімпрарываецца
нештазвярынае,дзікае,іўгэтайпа-
станоўцыёнзаканчваеццагрубым
сэксам.Маягераіня,магчыма,іне
злаяадпрыроды,алеяналюбіць
славу,якмільёнылюдзейнасвеце.
Цягнікзлаімчыцьнавелізарнай
хуткасці,ягонеспыніць.алезла-
чынствынепраходзяцьдлялэдзі
безусялякагазнаку,іадначных
жахаўёйнепазбавіцца».

1. мсціс лаў Рас тра по віч.
2. святаслаў Рыхтэр і мсціс лаў Рас тра
по віч.
3. дырыжор крыс ці ян ці ле ман.
4. Фес ты валь у швей цар скім лю цэр не.
5. «мак бет». сцэ на з опе ры. Ган на ня
трэб ка (лэ дзі мак бет), Жэ ль ка лу чыч 
(мак бет).
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лёг кі і не спа кой ны «Рэ лакс»

Публікацыіпрарадыёапошнім
часамсустракаюццанячаста.

атуттабенагода:новаяўМінску
FM-станцыяРадыё«Рэлакс».Слухаў
ягонекалькідзёнзапарі,пры-
знацца,папершымчасеўражанні
заставалісяўцэлымнеблагія.ажно
паступоваплюсыпачалісаступаць
мінусам.Сапраўды,музыканагэтай
хвалігучыцьстрыманая,меладыч-
ная,песенныятрэкімяжуюццаз
інструментальнымі,часамджаза-
выміп’есамі,шматякіяшлягеры

мінулыхгадоўдаюццаўарыгіналь-
ных,густоўныхаранжаваннях.Хоць,
канешнеж,абмежаванасцьэфірна-
га«меню»пакулькідаеццаўвушы.
Гэтаяк:здняўдзеньПатрысіякаас
дыШадэ?Дзякуй,перабор!здзівіла
йтое,штоайчыннаймузыкігучыць
катастрафічнамала:заўсетыядні
пачуўадсілычатырынумары.Ці
гэтыяабавязковыя75%беларускай
музыкіўэфірыўжоадмянілі?алеж
унашыхмузыкаўшматчагоможна
ўзяцьзадпаведнагаканцэпцыі
хвалі.азанепакоілатое,штоРадыё

«Рэлакс»,транслюючыхітымінула-
га,хоцьма-няхоцьмазалазіцьу«га-
род»хвалі«Мелодиивека»,няхай
апошняяпастылёвыхнапрамках
ікудыбольшразнастайная.Хутка
ажнодазнямогінадакучваюць
згадкіпратое,штогучыцьменавіта
Радыё«Рэлакс»:гэтыяджынглы
даюццалітаральнапаслякожнага
трэка.ажзанадта!Дыйголасдык-
тараябусёжскарэктаваў.Разумею,
канцэпцыярадыёпалягаена
лёгкасцііспакоі,алемуркочатой
голас,прабачце,залішне«па-каша-
чаму».Ябусёжхацеўчуцьголас
большнейтральнайістрыманай

афарбоўкі.ікаліпадводзіцьнейкія
высновы,адзначу:часадчасуне-
надоўгаўсёжбудупадключаццада
гэтайхвалі,алетолькідзелятаго,
кабзанатавацьзменыўлепшыбок.
аянынастойліванапрошваюцца.

Юбі лей Grammy

60 гадоўтаму,14сакавіка1958года,улос-анжэле-
сеадбыласяпершаяцырымонія
ўручэнняпрэмійGrammy.Яеідэя
нарадзіласяўасяродкупрафе-

сійныхмузыкаўамерыкі,якіяў
1957-мадзначалі80-гадовыюбілей
з’яўленняграмафонавынаход-
нікатомасаЭдысана.нездарма
статуэткаGrammyнабылавыгляд
пазалочанайкопііграмафона.ікалі
напачаткуколькасцьнамінацый
прэміінеперавышала30,дыкця-
періхбольшзасотню,наперамогу
ўякіхпрэтэндуюцьшторазбольшза
тысячудзеячаўмузычнагашоу-біз-
нэсу.Прыгэтымнамінацыіахоплі-
ваюцьнетолькіўсеасноўныястылі
музыкіпапулярнай,алейтворчасць
выканаўцаў-акадэмістаў,гукарэжы-
сёраў,прадзюсараўімногіхіншых
прадстаўнікоўіндустрыігуказапісу.
і лепшыязамінулыгодвызнача-
юццашляхамгаласаванняамаль13
тысячсябраўнацыянальнайакадэ-
міігуказапісузШа,якіяўтымліку
знаёмяццаізмузычнымітворамі
зусягосвету.канешне,маштабы,
размахпрэмііўражваюць.згадаю,
штоздабываліGrammyсавецкіяды
расійскіяакадэмічныявыканаўцы.
каліжказацьпрарэкардсменаў
прэміі(агэта,згадзіцеся,заўсё-

дыцікава),дыклідартут —Георг
(Джордж)Шолці,адзначаныпрэмі-
яйажно31 раз.асяродджазавых
музыкаўрэйвядзекуінсіДжонс(26
Grammy).
івосьтутхібаабавязковапавінна
прагучацьпытанне:аштожбела-
рускіявыканаўцы?Ціпрэтэндавалі
янынасамуюпрэстыжнуюўсвеце
музычнуюўзнагароду?Станоў-
чыадказз’явіўсяякразлетась:
намінантамGrammyўкатэгорыі
«лепшаярэп-кампазіцыя»быўба-
рабаншчыкмінскайгрупы«iQ48»
антонМацулевіч.Ённапісаўмузыку
дапесні«trapQueen»,якуювы-
канаўамерыканецФэціУап(Fetty
wap).Праўда,увынікубеларусьтак
інепабачыла«залатыграмафон-
чык»...

дні бя гуць...

Літаральнакожнытыдзеньпры-
носіцьрозныянавіны.Часам

прыемныя,часамневельмі.непа-
радавала,дапрыкладу,навінапра

закрыццёпапяровайверсііславута-
габрытанскагаштотыднёвікаNew
Musicalexpress.ВыдаваццаNMe
пачаўусакавіку1952года,напа-
чатку2000-хнядоўгадрукаваўсяіў
рускамоўнайверсіі.аўжоз2015-га
папяроваяверсіяраспаўсюджвала-
сябясплатна.ітаксупала,штоад9
сакавіка2018-газасталасятолькі
інтэрнэт-версіягэтагапа-сапраўд-
намулегендарнагавыдання.
апарадавалатое,штомінскідуэт
электроннаймузыкі«Superbesse»
намінаванынапрэмію«еўрапей-
скіальбом2018года»,дзеплытка
«LaNuit»канкурыруез21запісам
калектываўз19краінеўропы.
Гэтаяўзнагародабылазаснаванаяў
2011годзедаюбілеюарганізацыі
iMPALA,якаяаб’ядноўваееўрапей-
скіянезалежныямузычныялэйблы.
ВыканаўчыстаршыняiMPALAХелен
Смітадзначыла:«Гэтавыдатныспіс
зусёйеўропы,уключнабалканы...
атрымаласягоднаеспалучэнне
новыхартыстаўібольшасэнсава-
ныхдзеянняў».застаеццапажадаць
«Superbesse»поспехуўгэтым
няпростымспаборніцтве.
іназаканчэнне —пранештаўжо
зусімнечаканае.Дзвепесні«бо-
сикомпомостовой»і«айсберги»
мінскагагурта«J:морс»трапіліў
саўндтрэкфантастычнайкінастужкі

«нямы»,якуюзняўДунканДжонс —
сынславутагамузыкантаДэвіда
боўі.Дзеяўстужцыразгортваецца
ўберлінеў2052годзе.Уцэнтры
падзей —нямыбарменлеа,якігуб-
ляекаханую.наогулустужцышмат
музыкі,утымлікуўвыкананнібоўі
ігурта«Nirvana».Цікава,штопесні
«J:морс»гучацьунавушнікахгалоў-
нагагангстаранаімяМаксім.тым
часамрэжысёрстужкіпатлумачыў,
штоздабыўпеснібеларускагагурта
ўвынікуінтэрнэт-палявання.
такаявосьфантастыка...

ФотаЮрыяІванова.
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На чым трымаецца  
поспех?

Юлія андрэ ева 

ПершымінскіфестывальСпіваковаадбыўсяна-
прыканцы2010года —суцэльнаяімправізацыя.
не было ніякай упэўненасці, што ён калі-не-
будзь паўторыцца. Потым прайшоў другі, трэці,
чацвёрты...
Цяпер фэст  — ужо традыцыя. больш за тое, па
прыкладзеСпіваковаў2019годзеДзянісМацу-
еўплануераспачацьсвойфорумуМінску.
УчымжаформулаУладзіміраСпівакова?начым
трымаеццапоспехягоімпрэз?
Па-першае,зорка —гучнаеімя,наякое,якпчолы
на мёд, злятаецца самая разнастайная публіка.
Спачатку гэта быў Дзяніс Мацуеў, потым барыс
беразоўскі, яшчэпазнейДзмітрыйХварастоўскі,
МішаМайскі, сёлета Ганнанятрэбка. Гэтыяпро-
звішчывядомыякожнамуабывацелю,наватда-
лёкамуадмастацтва. ікаліХварастоўскіяшчэў
1990-хгадахвыступаўзканцэртамуВялікімтэ-
атрыбеларусі,тоГаннанятрэбкаспявалаўМін-
скуўпершыню.
натуральна, цікавасць да яе выступлення літа-
ральна зашкальвала, прычым не толькі з боку
мінчан.Шматслухачоўпрыехалізіншыхгарадоў
ікраін.УтымлікузМасквы,дзедвумадняміра-
нейадбыўсядакладнатакіжканцэртузалеімя
Чайкоўскага, аднак квіткі былі ў некалькі разоў
даражэйшыя.
Ці апраўдаліся чаканні публікі? Усё залежыць,
хтоінашторазлічваў.
тыя, хто спадзяваўся ўбачыць прымадонну, на-
пэўна,небылірасчараваныя.Спадарынянятрэб-
каз’явіласяперадпублікайваўсімбляскусваёй
прыгажосцііхарызмы.авосьтыя,хточакаў,што
яна будзе раскідваць туфлікі, дакладна не былі
задаволеныя,боўвеськанцэртбыўвытрыманыў
строгай,акадэмічнайманеры.«Ужодзесяцьгадоў
усе маладыя спявачкі капіруюць гэты нумар,  —
прызнавалася прымадонна ў адным з нядаўніх
інтэрв’ю. —Дыкнавоштамнепаўтарацьсамусябе
ігэтыхспявачак?лепейянештаіншаезраблю!»
аднак ніякіх іншых экстравагантнасцяў у кан-
цэрцетаксаманебыло —толькімузыкаіспевы.
оперна-сімфанічныя нумары — тыпу ўверцюры
да «Сілы лёсу» і інтэрмецца з «Сельскай гона-
ру» —чаргавалісязарыяміідуэтаміпераважна
зітальянскіхопер.акампанаваўДзяржаўныака-
дэмічнысімфанічныаркестрРэспублікібеларусь
падкіраўніцтвамнароднагаартыстаСССРУладзі-
міраСпівакова.
Цібылогэтаякаснаўвакальнымімузычнымсэн-
се?акустычныяўмовы,уякіхадбываўсяканцэрт,
недазваляюцьдакладнапратоемеркаваць.
канцэртадбыўсяўВялікайзалеПалацаРэспублі-
кі,дзе,нажаль,няманатуральнайжывойакусты-
кі,аёсцьтолькімікрафонныгук,прыдатныхіба
дляэстрадныхканцэртаў.Уяўляю,уякойступені
пакутлівагэтабылодляспадарыніГанны:янане-
аднаразова заяўляла, што спявае толькі ў акус-
тычныхзалах.канешне,арганізатарызрабіліўсё
магчымаеўгэткіхумовах.запрошанымаскоўскі

ФЭСт СПіВакоВа болЬШ за ўСЁ баіЦЦа бЫЦЬ наДакУЧліВЫМ. Раз У ДВа Га-
ДЫ —толЬкіПаЦотнЫХ,аўПеРаПЫнкаХЯкМаГаМенШРЭклаМнаЙМітУСні.
«У ФеСтЫВалЯХ ГЭткаГаклаСаПаВіннабЫЦЬнеЙкаЯзаГаДка,кабПУбліка
Чакалаз’ЯўленнЯаФіШзнеЦЯРПеннеМ», —ПатлУМаЧЫўМнеМакСіМбеРЫн,
ПРаДзюСаР ФоРУМУ, ПРЭзі ДЭнт канЦЭРтнаГа ХолДЫнГУ «беРЫн аРт Мене-
ДЖМент».
заГаДкаВаЯ СаМа назВаФЭСтУ — «УлаДзіМіР СПіВакоў заПРаШае…». неаД-
РазУ зРазУМееШ, каМУаДРаСаВанаетое заПРаШЭнне — ЦітоаРтЫСтаМ,Ці
тоПУбліЦЫ.але, Ві ДаВоЧна, ітЫЯ, іДРУГіЯ ПРЫМаюЦЬ ЯГо заДнолЬкаВаЙ
УДзЯЧнаСЦю.аРтЫСтЫПРЫЯзДЖаюЦЬ іВЫСтУПаюЦЬ,ПУблікаШтУРМУека-
СЫ,іатРЫМліВаеЦЦаўСеаГУлЬнаезаДаВаленне.
СЁлета ФеСтЫВалЬ СПіВакоВа ў МінСкУ аДбЫўСЯ ў ПЯтЫ, юбілеЙнЫ Раз.
МінСк —неаДзінЫінеПеРШЫГоРаД,ДзеМаЭСтРалаДзіЦЬСВаеСВЯтЫМУ-
зЫкі.аМалЬУГЭткіМЖаФаРМаЦеПРаХоДзЯЦЬЯГоФеСтЫВаліўоМСкУіУФе.
УкРЫХУПаШЫРанЫМ —УМаСкВе,УДоМеМУзЫкі,ЯкіМаЭСтРаПабУДаВаўДлЯ
МаСкВіЧоўіЦЯПеРМаРЫЦЬ,ШтоПаДобнЫДоММУзЫкіПаўСтанеіўМінСкУ.

VМіЖнаРоДнЫФеСтЫВалЬ
«УлаДзіМіРСПіВакоўзаПРаШае…»
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гукааператарвельмідасціпнасхаваўмікрафоны
ўкветкі, кабянынеперашкаджалірухамвыка-
наўцаўізрокавамуўспрыманнюканцэрта.зрэш-
ты адчувалася, што юсіф Эйвазаў (ён прыехаў
у Мінск усяго на чатыры гадзіны, паколькі быў
шчыльназанятынапастаноўцы«Пікавайдамы»
ў Вялікім тэатры Расіі) спявае не горш за сваю
зорнуюжонку.Длямногіхгэтааказаласясапраў-
днымсюрпрызам.асабліванафонезапрошанага
італьянскага тэнараМарчэлаДжардана, які, на-
адварот,расчараваўаматараўбельканта.
алефестывальрухаўсядалей.Паслянятрэбка і
Эйвазаваўбеларускайфілармонііадбыўсякан-
цэрт Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага
аркестра Рэспублікі беларусь пад кіраўніцтвам
аркадзяберына.СаліраваўюрыйРэвіч,27-гадо-
вырасійскіскрыпач,маладыартыстгода(2016)
паверсііeCHoKlassik,ілівікаШтырбу-Сакалоў,
20-гадоваямалдаўскаяпіяністка,фіналісткакон-
курсумаладыхмузыкантаў«еўрабачанне-2014».
Удзелмаладыхвыканаўцаў —яшчэаднавельмі
важнаячастка«рэцэптаСпівакова».«Мыўсіхзо-
ракперабралі,боіхнасамрэчнетакужоішмат.
таму думаем пра заўтрашні дзень, пра новае
пакаленне, каб ужо цяпер пачынаць прадстаў-
ляцьмаладыяталентынасцэне», —паведаўмне
Максім берын. Мноства юных салістаў  — сты-
пендыятаў Міжнароднага дабрачыннага фонду
УладзіміраСпівакова —удзельнічаліўфестыва-
лях2010  і 2012 гадоў. былі сярод іх і беларус-

кія зорачкі — габаісткаанастасіяалясюк іюлія
Шчасновіч, якая ўразіла маэстра Співакова вы-
кананнем скрыпічнага канцэртаЧайкоўскага на
флейце.
на наступныхфестываляхмаладыямузыкі ўво-
гуле адсутнічалі. Чаму? Можна толькі гадаць. і
вось яны з’явіліся зноў, але значна старэйшыя, і
беларускіхдзяцейсяродіхужоняма.тадыўзрост
юныхудзельнікаўвагаўсяўінтэрвалеад10 да17
гадоў. Цяперашнія «вундэркінды» — сталыя му-
зыканты.
лівікаШтырбу-Сакалоў —дасведчанаяідыхтоў-
наяпіяністка.асабліваўсцешылаяевысакарод-
наетушэ,пявучыгукібездакорнаялепкамузыч-
нагасказа.былоблепей ідляяе, ідляпублікі,
каб яна замест «блакітнай рапсодыі» Гершвіна
выканалаканцэртбрамсаабоШапэна.аленічога
непаробіш —мода(якая,верагодна,існуетолькі
ўгаловахарганізатараўканцэртаўіпрымушаеіх
уключаць у кожную праграму Гершвіна, П’яцолу
ці яшчэ якога-небудзь напаўэстраднага кампа-
зітара).
СкрыпачюрыйРэвічвыклікаўумянезмешаныя
пачуцці. так, ён сапраўдны віртуоз  — пра што,
безумоўна, сведчыць яго выкананненайсклада-
нейшага сі-мінорнага канцэрта Паганіні. аднак
для скрыпача галоўнае — якасць гуку, і ў гэтым
сэнсеіграРэвічапакідаежадацьлепшага.Якдля
мяне,дыкнашПавелбацянна звычайнаймай-
стравой скрыпцы гучыць лепей, чым Рэвіч на

Страдзівары 1709 года, ласкава прадстаўленай
сямейнайкалекцыяйГо.
так ці інакш, самым цікавым музыкантам для
мяне ў гэтым канцэрце стаўся 73-гадовы дыры-
жор аркадзь берын. Ураджэнец Гомеля, адзін
з першых выпускнікоў кафедры аркестравага
дырыжыравання беларускай кансерваторыі і
адзінзпершыхяевыкладчыкаў,затымдацэнт,а
з1986-га —загадчыккафедры.Менавітаберын
быў заснавальнікам Мінскага аркестра духавых
інструментаў,зякогапотымвырасзнакамітыкан-
цэртныаркестр«няміга».таксамааркадзьберын
у1994годзезаснаваўіўзначаліўкансерваторскі
духавыаркестр«Фанфарыбеларусі» і з імпраз
чатырыгадывыйграўГран-прынаМіжнародным
конкурсемаладзёжныхаркестраўюнеСкаўлюк-
сембургу. канцэрты «Фанфар» у філармоніі ня-
зменназбіраліпоўнуюзалуівыклікалінеменей
энтузіязму,чымандрэР’ё.нажаль,пасляад’езду
берынанапастаяннаежыхарстваўнямеччынугэ-
тыкалектыўнеякзгас.
аркадзьберын —дырыжорвідавочнаталенавіты
імайстравіты.каліберынпрыязджаеўбеларусь
уякасцігастралёра,ёнпрацуезлюбымкалекты-
вам,зякімзахоча.і,пабачыўшыіпачуўшывынік
ягостасункаўзаркестрам,разумееш,чамузімгэ-
такахвотнавыступаюцьМішаМайскі,ГіёраФей-
дманімногіяіншыямузыкантырозныхжанраўі
напрамкаў.народныартыстСССРМікалайПятроў,
з якім аркадзь берын дзяліў сцэну ў 2009-м у
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межахМіжнароднагафестывалюмастацтваў«бе-
ларуская музычная восень», назваў яго «вельмі
цікавым, дасведчаным і прафесійным дырыжо-
рам». берын дакладна адчувае партнёра, стыль,
абстаноўкуіпубліку.Ёнаднолькавапераканаўчы
інафіларманічнайсцэне,інапляцоўцыляфан-
тана.Ёнздаеццаабсалютнаспантанным —амаль
дэміург, які на крылах лунае высока над аркес-
трам,алеідэальнапрадумваеіпралічваекожны
свойжэстіпаваротгалавы.Усегэтыяўласцівасці
аркадзь берын ярка прадэманстраваў, выконва-
ючыўверцюрудаоперы«набука»Вердзі.Угэтай
васьміхвіліннай п’есе ён здолеў «выціснуць» з
аркестраўсё,наштотойздатны.

іўсежгалоўнаяпадзеяфоруму —канцэрты«Вір-
туозаўМосквы»падкіраўніцтвамУладзіміра Спі-
вакова. на жаль, я не здолела пабываць на іх
трыумфальныхвыступахуГомелі іМагілёве,але
мінскі канцэрт перасягнуў самыя смелыя чакан-
ні. ніколі яшчэ мне не даводзілася чуць такое
неверагодначыстаеіцэласнаегучаннекамерна-
га аркестра, ці то на forte ці на piano, у найвы-
шэйшымнапалеэмоцыйціўабсалютнымспакоі.
Я быланарэпетыцыіібачыла,якімінамаганнямі
здабываецца такаячысціня.Якдбайна і ўважлі-
ва музыканты «падстройваюць» свае інструмен-
тыадзіндааднаго,якпільнаслухаюцьісумесна
выбудоўваюць кожны пасаж і акорд. Галоўным
і  чаканым узрушэннем успрымалася камерная
сімфоніяШастаковіча «Памяці ахвярфашызму і

вайны». «Віртуозаў» часта лічаць «вясёлым», на-
ват«забаўляльным»калектывам.аднак,слухаючы
ў іхвыкананнікамернуюсімфоніюШастаковіча,
разумееш,штотакоепафасітрагізм.
Дарэчы, аніякай забаўляльнасці не адчувалася
ніўсімфоніібакерыні,ніў«Порахгодаўбуэнас-
айрэсе»П’яцолы, дзе адзін за адным саліравалі
лепшыяскрыпачыаркестра —ДзянісШульгін,за-
служаны артыст кабардзіна-балкарскай рэспуб-
лікі Георгій Цай, леў іомдзін, Яўген Стэмбольскі.
Дзіўна,зякойлёгкасцюмузыкантыпераключалі-
сянарозныястылііманерыігры.
асаблівае захапленне публікі выклікала стыпен-
дыятка Міжнароднага дабрачыннага фонду Ула-
дзіміраСпівакова,13-гадоваяяпонскаяпіяністка
Шыа акуі  — вучаніца расійскіх педагогаў алены
ашкеназі і таццяны зелікман. немагчыма было
паверыць,што  гэткаемініяцюрнае, эльфападоб-
нае стварэнне здольнае агучыць Вялікую залю
белдзяржфілармоніі.але,яктолькіШыадакрану-
ласядаклавішаў,публіказабылася,штогэтадзіця,
іслухалаМузыку.Далёканекожнысталыпіяніст
здольны з падобным бляскам і глыбінёй выка-
нацьканцэртГайдна.ітрэбабылобачыць,зякой
любоўю іберажлівасцюакампанаваўёймаэстра
Співакоў.Хтояговедае,можа,зёйпаўторыццацуд
Яўгенакісіна?
такіматрымаўсяфестываль —юбілейныбезпомпы,
цікавыбеззабаўляльнасці.азавяршыўсяёнпрагра-
май«корпс»нацыянальнагабалетаМарселя.
Хацелася б падкрэсліць,што на канцэрты ў бел-
дзяржфілармонію студэнты музычных навуча-
льных устаноў траплялі бясплатна, за што вялікі
дзякуйпрадзюсарскамуцэнтру«берынартМене-
джмент»іасабістаягокіраўніку.бофэст —гэтане
толькірадасцьдляпублікі,алеівялікаяшколадля
будучыхпрафесіяналаў.зрэшты,ідляцяперашніх
таксама,бомагчымасцьмузіцыравацьзтакімівы-
бітныміартыстамінадараеццанекожныдзень.

1. Ула дзі мір спі ва коў. 
2. на сцэ не Ган на ня трэб ка і Юсіф эйвазаў. 
3. ды ры жор аркадзь Бе рын. 
4. падчас канцэрту ў Вя лі кай за ле па ла ца Рэ спуб лі кі.
5. дзяржаўны акадэмічны аркестр Рэспублікі Беларусь і 
і піяністка лівіка Штырбусакалоў.
ФотаАляксеяКазнадзеева.
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Першчымвесціразмовупрасёлетністудзеньскіпраект,нагадаю:аўтарская
праграмаУладзіміраМулявіна«Вянок»навершыМаксімабагдановічабыла
створанаўвосень1991-гада100-годдзяМаксімабагдановіча(яеаранжы-
роўшчыкамстаўсяалегМолчан).Прэм’ераўвыкананніансамбля«Песняры»
адбылася 31 кастрычніка (або 1 лістапада — дата дакладна не вядомая)
1991годаўнью-Ёрку,убібліятэцыарганізацыіаб’яднаныхнацый.Другая
прэм’ера —9снежня1991года —прайшланасцэнебелдзяржфілармоніі.
тады ж канцэрт быў запісаны беларускім тэлебачаннем. больш праграма
«Вянок»цалкамневыконвалася.
Спачаткубылослова.іянаватнепраМаксімабагдановіча,зякогаўвосень
1991-гапачынаўся«Вянок»УладзіміраМулявіна.Я —праліст,якіатрымала
ўстудзені2017годаадмаскоўскагапрыхільніка«Песняроў»ЯўгенаСала-
маціна: «Воля, калі сцісла, то ёсцьмагчымасць легальна выдаць праграму
«Вянок»наCd!каліатрымаеццагэтазрабіць,ялічыўбы,штомваенамаганні
недарэмныя».
ДалейЖэняраспавёў:старшынямаскоўскагафан-клуба«Песняроў»Уладзі-
мірПазняк,добравядомыўпесняроўскімасяроддзіпадмянушкай«бара-
да»,аддаўямупрысустрэчызапісзрэпетыцыйнагапрагонупраграмы«Вя-
нок».Высветлілася,штовосенню1991годаУладзімірзнаходзіўсяўМінскуі
прысутнічаўнарэпетыцыі«Вянка»,падчасякойвёўсяпробнызапісцалкам
новайтадыпраграмызпультанакасетнымагнітафон.Паслярэпетыцыігіта-
рыстансамбляаляксандрРастопчынперадаўПазнякунапамяцьгэтуюкасе-
ту,якаяпраляжалаўягонымархівеажно26гадоў.
каліязмаглапраслухацьдасланыЯўгенамматэрыял«Вянка»,мнесталацал-
камзразумелаягогарачаежаданневыдацьдыск.крыхупазнейсамЯўгену
тэксце28-старонкавага(!)буклетадыскапатлумачыўгэтатак:«нягледзячы

«Ма Ці РОД НаЯ, Ма Ці-кРа іНа...»
ПРаГРаМа«ВЯнок»МакСі МабаГДаноВіЧаіУлаДзіМіРаМУлЯВі наўбелДзЯРЖФілаРМоніі

навялізнуюколькасцькампакт-дыскаўззапісамі«Песняроў»,здванаццаці
створаныхансамблемпраграмтолькідзвебылівыдадзеныўпоўнымвары-
янце.нажаль.Чамусьцінайбольшмнебылокрыўдназапраграму«Вянок»
навершыМаксімабагдановіча.Магчыма,таму,што,калібянаўсвойчасбы-
лазапісананапласцінку,размоўпратое,што«"Песняры"»ў90-х«быліўжо
нетыя»,аказаласябзначнаменш.
Яктрапназаўважана!бойсапраўды,у«Вянку»Мулявінзноўбліснуўлепшымі
гранямісвайговысокагадару,дзякуючычамуўгэтымцыкленібытазліліся
разамвобразнаесловабагдановічаішчодрыбеларускімеласусамымшы-
рокімягоспектры.Мулявін тут зноўвяртаеццадавытокаў.алецяпер гэта
ўжонебеларускаянароднаяпесня,аяемайстэрскаеўвасабленнепразкам-
пазітарскуювартасць.кожнаязпесень«Вянка»прасякнутаводарамнашай
зямлі,якітутэйшыслухачпадсвядомапазнаеіпрымаезпершыхжахвілін.
такімчынам,ЯўгенСаламацінзагарэўсяідэяйвыданнякампакт-дыска.калі
жмысталіабмяркоўвацьдэталібудучагапраекта,тоўмяне,ЯўгенаіМары-
ны,дачкіМулявіна,узніксапраўдынапалеонаўскіплан:падтрымацьвыпуск
дыскааднаўленнемпраграмы«Вянок».Прычымнамаганнямінацыянальна-
гаакадэмічнаганароднагааркестраімяЖыновічаначалезМіхаіламказін-
цом.іпраўда,хтожяшчэздолеўбыўзняцьтакуюмоцную«глыбу»ўвыглядзе
15-ціпаўнавартасныхразгорнутыхпесенныхкампазіцый,якіятрэбапаклас-
цінанотыіаранжыравацьдляаркестра?Прыгэтымнотныяпершакрыніцы
ўвогулеадсутнічаюць.аледляпадобныхсітуацыйузнакамітымкалектыве
ёсць«спецыяльнанавучанычалавек»,дляякогатакаяпраца —звычайная
справа.боаляксандркрамко,аранжыроўшчыкідырыжор,заслужаныартыст
Рэспублікібеларусь,занекалькіапошніхгадоўвосьтак,наслых,ужоаднавіў
дляаркестранетолькідзясяткіпесняроўскіхпесень,алейтакіятворы,як
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паэма-легенда«Гусляр» ірок-опера
«Песня пра долю»  — значныя са-
чыненні буйных формаў у спадчы-
не Уладзіміра Мулявіна і ансамбля
«Песняры».такшторэканструкцыяі
аднаўленнепесеньзцыкла«Вянок»,
пры наяўнасці гукавых арыгіналаў,
для музыканта такога ўзроўню, як
крамко, —справатэхнікі.
напэўна,нейкіявышэйшыясілыда-
памаглінамувасобіцьнапрактыцы
гэты праект. імёны багдановіча і
Мулявіна аказаліся тым чароўным
«залатым ключыкам» і спрыялі вы-
рашэнню самых складаных пытан-
няў. Галоўнымз іхбылафінансавая
падтрымкапрацыаранжыроўшчыка.
алейгэтаяпраблемабыларазвяза-
ная дзякуючы першаму намесніку
міністра культуры беларусі ірыне
Дрыга.

Вырашанабылопаказацьпрэм’еру«Вянка»двойчы:першыраз —9верасня
2017года,уДзеньгорада,наплошчылямінскайРатушы,адругі —9снеж-
ня,удзеньнараджэнняМаксімабагдановіча,убелдзяржфілармоніі(праўда,
канцэртнаязалафілармонііаказаласяўжозанятаяіншымпраектам,ітаму
мыпасунулідатунадзеньпазней).Увыніку«Вянок»быўпаказанынаватне
двойчы,а тройчы!апошніраз —12студзеня2018 года,на традыцыйным
канцэрцеўдзеньнараджэнняУладзіміраМулявіна.ітое,штоноваяпраграма
аркестраЖыновічаажнотрыразызапардэманстраваласяпубліцы, пацвяр-
джае:надстваральнікаміпраекталуналінейкіядобрыядухі.Магчыма,гэта
былідухіМулявінаібагдановіча?..
ДлянасзМарынайМулявінай —распрацоўшчыкаўпраектапааднаўленні
«Вянка»збеларускагабоку —самымгалоўнымбыўпадборсалістаў.Праспя-
вацьнаўзроўніУладзіміраМулявіна,ВалерыяДайнекііігараПені —асноў-
ныхсалістаў«Вянка» —пагадзіцеся,вельміскладана!тымбольшкалітрэба
яшчэдасягнуцьпесняроўскагасаўндаўвакальныхфрагментах.нашвыбар
прыпаўнавядомагарок-спевакаЯнаЖанчакаіколішнягасаліста«Песня-
роў» Вячаслава ісачанку.Жанчак, з яго экспрэсіўным голасам, саліраваў у
песняхМулявіна.ісачанка,яківалодаевысокімітэхнічнарухомымтэнарам,
«замяшчаў»адначасоваДайнекуіПеню,выконваючыіхкампазіцыі.Спрак-
тыкаваныя бэк-вакалістынаталляШэсцярэнь,таццяна лаўрэнцьева іУла-
дзіслаўДаніловічпадпяваліўхаравыхфрагментах.
Працанад«Вянком»пачаласяўліпені2017года.Перадвыканаўцамістаяла
задачанетолькіразвучыць,алейасэнсавацьмузыкугэтагапесеннагацыкла.
«Вянок» —своеасабліваепадсумаваннетворчайпрацыМулявіна.Паэзіябаг-
дановічасталамоцнымстымуламдлястварэннявыдатныхпесенныхкампа-
зіцый,уякіхадлюстраваўсямузычнысусветкампазітара.Сяродіх —спавя-
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дальныя«ой,чамуястаўпаэтам»і«МаксіміМагдалена»,настальгічная«на
чужыне»,пяшчотная«Слуцкіяткачыхі»,баладны,уфальклорныхтрадыцыях,
«Вянок», гарэзлівая «лявоніха», сонечна-светлыя «Прывет табе, жыццё на
волі»,«Эмігранцкая»,«Па-надбелымпухамвішняў»...
Сапраўдным адкрыццём, нават сенсацыяй «Вянка» аказалася абсалютна
невядомаяжартоўная песня «Па ляду, у глухім бары», якая захавалася на
чарнавым аўдыязапісе. Мулявін праспяваў яе на рэпетыцыі, але чамусь-

ці выключыў з канчатковага варыянта праграмы.Песня ўвайшла і ў дыск,
і ў праграму аркестра імя Жыновіча. бясспрэчна, самая моцная кампазі-
цыя цыкла — «Пагоня», адна з вяршынь кампазітарскай творчасціУладзі-
міраМулявіна.Ёнуклаўу гэтытворусюдушу,увесьбользашматпакутны
лёсбеларусі.Гэтаявыдатнаямузыкапраймаедаслёзізастаеццаўсэрцах.
Упесеннымцыкле«Вянок»ёсцьдзвеўстаўныякампазіцыінавершыМаксі-
мабагдановіча,якіяненалежацьаўтарствуУладзіміраМулявіна.Гэта«зор-
каВенера»СымонаРак-Міхайлоўскагаі«Вераніка»ігаралучанка.Мулявін
свядомаўключыўіхупраграму,аддаючыналежнаеіхпапулярнасцііцалкам
справядліванежадаючыўступацьутворчаеспаборніцтвазіхаўтарамі.
адпаказудапаказунаш«Вянок»набіраўмоц.Раз заразампаляпшалася
якасцьвыканання,штоўзначнайступенібылоабумоўленаўсеагульнайза-
каханасцюўгэтуюмузыкуўсіхвыканаўцаў —адвядучыхсалістаўідааркес-
трантаў на чале з дырыжорамаляксандрамкрамко. здзейсніў сваюмару
і Яўген Саламацін: мінскаяфірма падрыхтавала, дзякуючы яго актыўнаму
ўдзелу, шыкоўны кампакт-дыск «Вянок», мастэрынг якога зрабіў колішні
«пясняр»Мікалайняронскі.Гэтыдыск,выдадзенытыражом600экзэмпля-
раў,разышоўсяімгненнаістаўужоледзьнекалекцыйнайрэдкасцю.
кульмінацыяй у падрыхтоўцы і выкананні песеннага цыкла «Вянок», бяс-
спрэчна,стаўдзеньапошнягаісамагаадказнагавыступлення —канцэртаў
дзеньнараджэнняУладзіміраМулявіна.канцэртнаязалабеларускайдзяр-
жаўнайфілармоніі12студзеня2018годабылаперапоўнена.Сяродгледа-
чоўпрысутнічалі«песняры»УладзіслаўМісевіч,ВалерыйДайнека,аляксандр
Віслаўскі,аляксандркацікаў,алегМолчан,гукарэжысёраляксандрПапроцкі,
якія ўдзельнічалі ў працы над «Вянком» разам з УладзімірамМулявіным.
Пры такіх ганаровых гасцях усе артысты адчувалі асаблівую адказнасць.
і тымнеменш«Вянок»зноўпрагучаўмагутнымжыццесцвярджальнымакор-
дам.кожнаяпеснясустракаласягарачыміапладысментамі.Гэтабылінеза-
быўныяімгненнісапраўднагатрыумфубеларускайнацыянальнайідэі,калі
кожнызпрысутныхпачуваўсячасткайвялікагабеларускаганародаіадчуваў
гонарзасваювялікуюкраіну,імяякой —беларусь!

1. нацыянальны акадэмічны народны аркестр імя Жыновіча. 
2. спевакі Вячаслаў ісачанка і ян Жанчак.
3. дырыжор аляксандр крамко. 
4. саліст андрэй коласаў. 
5. Бэквакалісты наталля Шэсцярэнь, Уладзіслаў даніловіч і Таццяна лаўрэнцьева. 
6. Фрагмент афармлення сцэны. 
ФотаСяргеяМахава(1,6)іЯўгенаКоктыша(2—5).
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за118ГаДоўСВаЙГоЖЫЦЦЯнаоПеРнаЙСЦЭне«тоСка»ДЖакаМаПУЧЫнінЯзМенназна-
ХоДзіЦЦа ў «тоПе» СаМЫХ ВЫконВаеМЫХ Па ўСіМ СВеЦе. тЫСЯЧЫ СПектаклЯў, ДзЯСЯткі
РЭЖЫСЁРСкіХ ВеРСіЙ і Сотні СПЯВаЧак-СаПРана, ЯкіЯ зДзеЙСнілі тРаГіЧнЫ ФіналЬнЫ
СкаЧокзтУРЭМнаГаПаРаПета. СклаДанаВЫлУЧЫЦЬканкРЭтнЫСПектаклЬзтЭатРалЬ-
нЫХПРаЧЫтаннЯў«тоСкі»аПоШніХГаДоў.УВоГУлеўтРЭнДзе —заХаВаннеЧаСУ іМеСЦа
ДзеЯннЯ(незУСіМПеРаканаўЧЫМіВЫЯВілі СЯСЦЭніЧнЫЯРаШЭнні,ДзеРЭЖЫСЁРСкаЙВо-
лЯЙзанаДтаактУалізаВаліСЯЧА СаВЫЯкантЭкСтЫ),ГалоўнЫЖакЦЭнтРобіЦЦа,ЯкПРаВі-
ла,наВЫРазнУюакЦЁРСкУюіГРУіМоЦнЫЭкСПРЭСіўнЫВакалВЫканаўЦаў.

ДвОЙ ЧЫ  
Ў аД НУ Ра кУ
ноВаЯВеРСіЯ«тоСкі»
ўнаЦЫЯналЬнЫМтЭатРЫоПеРЫібалета

28  Рэцэнзія
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на тал ля Га нул

опера«тоска»ўВялікімтэатрыбеларусі таксамамаебагатуюгісторыю —
даўжынёй ажно ў 80 гадоў.ад першага спектакля 1937-га ў рэжысёрскай
інтэрпрэтацыі Паўла златагорава, у якім зіхацеў талент ларысы алексан-
дроўскай,дацяперашняй,шостайпалікупастаноўкі.нагадаю:у1950-яспек-
такль ішоўуверсііУладзіміраШахрая,задырыжорскімпультамстаяў ілля
Гітгарц,апразяшчэдваццацьгадоўновуюпастаноўкуажыццявілідырыжор
іосіфабрамісірэжысёрУладзімірСтанкевіч.Угэтыхспектакляхакцэнтперш
заўсёрабіўсянапаказесацыяльнагаканфлікту,падкрэсліваўсярэвалюцый-
нывобразсвабоднагамастакакаварадосі.
Прынцыповая скіраванасць выконваць оперу намове арыгіналу была па-
кладзена ў аснову рэжысёрскай версііМаргарыты ізворскай-елізар’евай у
1991-м.УтворчымтандэмезмастакомВячаславамокуневымідырыжорам
юрыемкочневымянапрапанавалагледачампаразважацьнатэмыкахан-
ня іахвярнасці,рэпрэсіўнайдзяржаўнаймашыныўвобразеСкарпіа.У гэ-
тай версіі спектакль не сходзіў са сцэныдваццаць гадоў, да2010-га, калі
новаякамандаўасобахрэжысёраМіхаілаПанджавідзэ,дырыжораВіктара
Пласкіны і мастакааляксандра касцючэнкі прапанавала ўласнае бачанне
канфлікту і ўзмацніла ідэю праз дылему «мастак і ўлада».тая пастаноўка
выклікалагарачыяабмеркаванняіспрэчкізбокуаматараўіпрафесіяналаў,
сяродасноўныхкрытычных заўвагназываўся залішні натуралізму сцэнах
гвалту,незаўсёдыапраўданыясітуацыйныякантэксты.
2018 год —новаярэдакцыяпятайпастаноўкі. «Чамузноў«тоска»?!» —не
разумелімногіязнеабыякавыхдарэпертуарнайпалітыкітэатра.Самыяпе-
раканаўчыяадказыляжацьнапаверхні:гледачупрапануеццатолькіновая
рэдакцыяўжогатовагаспектакля.быццамбыаднымстрэламзабіваюцьдвух
зайцоў —восьваміпрэм’ера,імузычнышэдэўрнаафішы.адлятых,хтоза-
клікаедабольшактыўнагазваротуданацыянальнагарэпертуару,рэжысёр
усваіхінтэрв’юканстатуебалючую,але,нажаль,справядлівуюматэматыку:
закожныспектакльглядачгаласуекашальком.і«тоска»ўгэтымсвецемае
значнабольшвыйгрышныяпазіцыі.
Цяперпаспрабуемразабрацца,штозмяніласяўпрадстаўленайрэдакцыііна
штобыліскіраваныновыясэнсавыяакцэнты.Спектакльпастаўленыбезэкс-
травагантнасці.МіхаілПанджавідзэпа-ранейшаму захоўвае імаксімальна
акцэнтуегісторыка-рэалістычнычас-прасторудзеянняоперы —пачатакXiX
стагоддзя.абстаноўкаікасцюмыцалкамсуадносяццазпазнакаміўлібрэта.
У новайрэдакцыірэжысёрадмаўляеццаад камп’ютарнай графікі, аледо-
сыцьтрадыцыйнымісродкамідамагаеццамоцныхэмацыйныхперажыван-
няўпублікі.Сцэнічнытэмпарытмдаволіактыўныіэкспрэсіўны.
нагадаем: у сваёй інтэрпрэтацыі оперыПучыніМіхаіл Панджавідзэ асэн-
соўваевобразтоскі як«падшего»анёла,яежыццёнапоўненаспакусамі, і
артыстка «паслядоўна становіцца здраднікам, забойцам і самазабойцам,
праходзячыўвесьшляхсмяротныхграхоў».Яшчэна«круглымстале»,пры-
свечанымабмеркаванню«тоскі»-2010(гл.«Мастацтва»№ 12,2010)рэжы-
сёрпадкрэсліўважнуюдлясябедумку:«тосканічоганебачыць,божывеў
сваімуласнымсвеце...янаўсімхацеладабра.але,яквядома,добрымінаме-
раміпракладаеццасцежкаўпекла».
Уновайверсііпрыкметнаўзмоцненыдраматычныпачатак,высвечваюцца
новыяграніўтрактоўцыўзаемаадносінпратаганістаў.Праўда,некаторыяз
іхаказваюццанедаканцапераканаўчыміі,калібпасляспектакляваўсю-
дыісныхсацыяльныхсеткахрэжысёрнепатлумачыўнекаторыяакцэнты,то
яныаказалісябзусімнечытэльныя.аднактакізасталісябезадказупытанні
дарэжысёрскай трактоўкі: у імячагоў такімвыпадкуахвяруетоскаўлас-
наежыццёічамутакінепахіснырэжысёруверсіі«здрадніца-забойца».Усё
жмузыкаПучынііўвесьдраматычныходопернагадзействасведчыцьпра
апраўданнекампазітарамгалоўнайгераіні.Цінеабгэтымпрыпавесцьпра
Магдаліну,якаякаецца?
ПершаядзеяўкапэлеСант-андрэа-дэла-Валеўсцэнаграфічнымпланевыра-
шаеццапроста,алепераканаўча-эфектна.Упераважнымагульнымкалары-
цеграфіціяркімкаляровымакцэнтамвысвечваеццанезавершанымастаком
каварадосіпартрэтМагдаленыўдухутыцыяна.Галоўныакцэнтупастаноўцы



 «Мастацтва» № 3 (420) 

Рэ цэн з і я  30

робіцца на гіганцкіх фігурах анё-
лаў, што перамяшчаюцца па сцэ-
ненарэйках і выконваюць самыя
розныя  — як тэхнічныя (шырмы,
якія лакалізуюць прастору і акус-
тычна адлюстроўваюць гукавыя
хвалі), так і змястоўна-семантыч-
ныя —функцыі.Праўда,уасобных
момантах(асабліваўпершайдзеі)
занадта актыўнае перасоўванне
анёлаўпасцэненезусімапраўда-
на і адцягвае ўвагу. У светлавым
вырашэнні асабліва выразныпер-
шылюбоўныдуэтФлорыііМарыё,
якіахутваесцэнічнуюпрасторуда-
лікатна-нябесным святлом надзеі
ікахання.Утоймомант,калітоска
настойлівапатрабуезмяніцьколер
вачэйнафрэсцы-партрэце,фігуры
анёлаў афарбоўваюцца ў крывавы
колер, і становіцца зразумелым,
што сляпая рэўнасць гераіні пры-
нясе шмат няшчасцяў. заўважым:
у касцюметоскісімвалічнавылуча-
еццаяебарвовыплашч.
Уновайверсіірэжысёрудалапры-
біраецэлышэраг«лішніх»людзей
са сцэны, у тым ліку маляроў-ра-
бочых, якія дысанавалі з тым,што
адбываласяўасноўнайлінііўмінулымспектаклі.найбольшпераканаўчым
з’яўляеццаменавітавізуальнаерашэннесцэнічнайпрасторы.нягледзячына
шматлікія прадказальныя і традыцыйныя элементы антуражу, напрыклад,
бюстырымскіхімператараў-палкаводцаўукабінецеСкарпіа,парталыіка-
ланады,характэрныядлярымскіх інтэр’ераў,выглядтурэмнайвежы,алтар
царквы,аляксандркасцючэнкаствараестабільныпадмурак,нафонеяко-
гавіруюцьстрасціопернагадзейства.тутняманепатрэбныхпрадметаў,усё
працуенаагульнуюідэюспектакля.
УкабінецеСкарпіадзеяннеадбываеццаваколвялізнагастала,увагацалкам
сканцэнтравананагалоўныхасобах.Уновайверсіірэжысёрамальцалкам
нівелюеўсе«ажыўляжы»першайрэдакцыі:зняволеныхухарактэрныхпа-
ласатыхробах,штоігралінаскрыпцыіарфе,адсутнічаюцьпадвесныяэкра-
ны,наякіхдэманстраваласягалерэяаголеныхпрыгажуньзпалотнаўвялікіх
жывапісцаў.УновымпрачытаннівобразСкарпіанібызамыкаеццаўмежах
амплуаліхадзея.Уманерахсцэнічныхпаводзінкрыхупразмернавыглядае
ягоамальсадысцкаестаўленнедапаліцэйскагаСпалета,якомудастаюцца
аплявухі,выспяткі,прыніжэнніадначальнікапаліцыі.Дарэчы,саморашэнне
вобразаСпалетаюрыембалацькобыловельміпераканаўчымзмузычнага
пунктугледжання,авосьуакцёрска-драматычнымпланевыглядалачасам
наваткарыкатурна,богеройнагадваўШакала,прыслужнікаШарханазвядо-
магасавецкагамультфільма«Маўглі».
Эфектна,наадзінымдынамічнымнарастаннібылапабудаванаядыялогавая
сцэнаэмацыйнаадкрытайактрысы-спявачкіФлорыііхалодна-напышліва-
габарона.калітосказабіваегвалтаўнікаСкарпіадоўгайвострайшпількай,
выпадковавынятайзпрычоскі,сцэназноўафарбоўваеццаўкрывавыколер,
затыму чорна-шэруюкаляровую гаму, нагадваючыправобраз «падшего»
анёла. У разгубленасці пасля злачынства тоска шукае падпісаны Скарпіа
загадабпадманнымвызваленнікаварадосі,знаходзіцьягонападлозе,на
імгненнезбіраеццаздумкаміівыбягаепрэчзкабінета.
Утрэцяйдзеіўсцэнепакараннякаварадосірэжысёрзахоўваеідэюзлачын-
нагахарактарусамогарасстрэлумастакаагентамітайнайпаліцыі.Фіналь-
ныятактыоперывырашаныякнямаясцэна.Эфектнаясцэнічнаязнешнасць
ніныШарубінайіярківакалдазваляюцьёйзнязменнымпоспехамвыкон-

ваць ролю галоўнай гераіні. У яе
трактоўцы тоска паўстае гарачай
жанчынай, якая не можа ўціхамі-
рыцьсвойпалкітэмпераментіду-
шэўныяпарывы.Выдатнаўдрама-
тычнымпланебылапрадстаўлена
сцэна забойства Скарпіа, раптоў-
насць прынятага рашэння і не-
адступнасцьдасамогаканца.Пры-
гожы па тэмбры, выразны голас
Шарубінай дэманстраваў моцныя
верхніянотыівыразныдраматыч-
ныніжнірэгістр.Уфінальнайсцэ-
не пасля расстрэлуМарыё можна
было фізічна адчуць, як у гераіні
зламаўсядухоўныстрыжань,а та-
му яе сыход зжыцця ўспрымаўся
як непазбежнасць  — у адказ на
безвыходнасцьсітуацыі.
баронСкарпіаўвыкананніУладзі-
міра Пятрова выглядаў злавесна,
апрысваімпершымз’яўленніна-
ват крыху фантасмагарычна, што
падкрэслівалася мярцвяна-белым
грымам,аўпершымсольнымэпі-
зодзе  — тым, як у капэле ўзнікаў
дым. Сапраўды, вонкавая непры-
вабнасць Скарпіа выклікае ў тос-
кі пачуццё фізічнай гідлівасці. Ён

сапраўдны«мацёрывоўк»,алеягохалоднасць —тольківонкаваямаска,за
якойбушуепякельнаеполымяўсёпаглынальнайжарсці.
Партыякаварадосі,складанаяўвакальнымплане,патрабуеадспевакасцэ-
нічнагатэмпераменту,найтанчэйшайфіліроўкігуку.аляксейМікуцельзмог
перадацьглыбінюперажыванняўгероя.Яговонкаваеабліччамалюемастака
мяккагаірахманага,аднакумомантпераможныхрэплікукабінецеСкарпіа
мыбачымвалявога,гарачагапатрыёта.
ВельмівыразныміатрымалісяроліРызнічагаўвыкананніаляксандракеды
іанджэлоціВасілякавальчука.Фактурнымваўсіхсэнсахтурэмшчыкамвы-
глядаўалегМельнікаў.адзначыміпераканаўчаеўвасабленнеаляксандрай
барысенкапартыіягосына-пастушка.надзвычаймоцныматрымаўсяфінал
першайдзеі,калігучыцьхарал.Рэжысёрзахоўваезнойдзеныімпрыёмупа-
пярэдняйрэдакцыі,каліпадчасвыкананнякантатыхорразмяшчаеццавы-
соканадсцэнайіствараеццанечаканаеслыхавоеўражанне,быццамгаласы
сапраўдыляцяцьзверху, знеба,якухраме.арганічнаўканвупачатковых
сцэноперыўплятаеццадзіцячыхор,угарэзлівайгульнімаленькіхцаркоў-
ныхспевакоўіРызнічагаўзнікаесвоеасабліваясцэнарадасці,заякойяшчэ
большзлавеснымаказваеццаз’яўленнеСкарпіасасваёйсвітай.
ДжанлукаМарчана,штодырыжыраваў«тоскай»паўсімсвеце,падкрэсліў:
кожныразёнадкрываеўоперынештановае.«“тоска” —гэтадзіўнысусвет,
поўныдэталяў».аркестрграўярка,экспрэсіўна іпластычна.Увогуле інтэр-
прэтацыядырыжора ўспрымалася пераканаўчай. Выразна прагучалі сама-
стойныясімфанічныяэпізоды.Уцэлымудалосязахавацьбаланспаміжва-
каламіаркестрам.
нуштож,новыяакцэнтырасстаўлены,спектакльадбыўся.Можнасказаць,
штодругоеўваходжаннеўтуюсамуюракупрайшлодастатковаўдалаіна
карысцьсамойпастаноўцы.Магчыма,упрачытаннісюжэтаівобразаўіншым
складамсалістаўадкрыюццановыясэнсавыянюансы.

1, 3. «Тос ка». сцэ ны са спек так ля.
2. кацярына Галаўлёва (Тос ка), аляк сей мі ку цель (ка ва ра до сі).
ФотаАляксеяКазнадзея.



насцэнелонданскагатэатра«ка-
лізей»прайшлоштогадоваегала
«іко ны рус ка га ба ле та», пры-
меркаванаеда200-годдзяздня
нараджэнняМарыусаПеціпа,які
адзначаецца11сакавіка.
Праграмаканцэртаз’яднала
фрагментызкласічныхбалетаў
ухарэаграфііПеціпа(«капелія»,
«Жызэль»,«лебядзінаевозера»,
«Донкіхот»і«карсар»),атаксама
працысучасныххарэографаўРа-
ланаПеці,юрыяГрыгаровіча,нача
Дуата.быўпрадстаўленыіўрывакз
прэм’ернагаспектакляВялікагатэ-
атра«нурэеў»ухарэаграфііюрыя
Посахава.
Госцівечарыны —салістыВялікага
іМіхайлаўскагатэатраў,вядучыя

артыстыМарыінкі,каралеўскага
балетаВялікабрытаніі,балетных
трупПарыжскайоперы,нацыя-
нальнагабалетаіспаніі,Рымскай
оперы,Дзяржаўнагабалетаберліна
ідрэздэнскайоперызэмпера.Га-
ла-канцэрт«іконырускагабалета»
адбыўсяў13-ыраз.Пачаткамтакіх
вечарынзрабіласясвяткаваннеў
лондане80-годдзяМаіПлісецкай,
якаявыступіланасцэне«ковент-
Гардэна».

напрацягуапошняйдэкадысака-
вікаВя лі кі тэ атр Рас ііпаказаўблок
зшасціпрэм’ерныхбалетныхспек-
такляў«Ганнакарэніна».Якбачым,
вобразгераінільваталстога,гісто-
рыяяекаханняісмерціпрацягвае
хвалявацьартыстаўіхарэографаў
(удадзенымвыпадкукласікасучас-
нагатанцаДжонанаймаера).існуе
шматпластычныхверсійрамана,
штоідуцьнасцэнахрозныхтэатраў.
Музычнайасновайновайпастаноў-
кізрабілісятворыПятраЧайкоўска-
га,альфрэдаШніткеікэтСцівенс.

Цікава,штонаймаервыступае
ўякасцісцэнографа,мастакапа
касцюмахіаўтараканцэпцыісвет-
лавогаафармлення.
Украсавікутэатрпрэзентуеновую
версіюбалета«капелія»(музыка
леаДэліба).Гэтабудзегрунтоўнае
аднаўленнепастаноўкі2009года.
СяргейВіхараўпрацуенадновай
рэдакцыяйспектакля,асновайякога
сталасяхарэаграфіяМарыусаПеці-
паіЭнрыкаЧэкеці.

Гісторыякалектыву«Ба лет мон
тэкар ла»пачынаеццаў1911
годзе,калітрупаСяргеяДзягілева,
штовыступалазРускімібалетны-
місезонамі,зрабілаМанакасваёй
рэзідэнцыяй.У1993-ммастацкім
кіраўнікомбыўпрызначанывядомы
рэжысёріхарэографЖан-крыстоф
Маё.
трупа,уякойналічваецца50
артыстаў,значнуючасткусезона

праводзіцьнагастролях.так,сё-
летанапачаткусакавікакалек-
тыўвыступаўуЧыкагазбалетам
«Прыгажуня»(музыкаЧайкоўскага).
Гэтаспектакль,вядомынампад
назвай«Спячаяпрыгажуня».Пры
канцысакавікатрупавыправілася
ўФранцыю,дзеўнацыянальным
тэатрыніцыпаказалатрыспектаклі

зназвай«Возера»(маеццанаўвазе
«лебядзінаевозера»).Украсавіку
калектыўпрэзентуеўПецярбургу
балет«Папялушка»змузыкайПра-
коф’ева.Харэаграфіяўсіхпастано-
вакналежыцьЖану-крыстофуМаё.

Шэрагцікавыххарэаграфічных
спектакляўпакажаўсакавіку
мас коў скі му зыч ны тэ атр імя ста
ніс лаў ска га і не мі ро ві чада нчан кі.
Па-першае,гэтыпраект(зкрыху

дзіўнайназвай«Пунктперасячэн-
ня16/17перамотка»)прысвечаны
сучаснамутанцу.Ёнскладаеццаз
такіхаднаактовыхпастановак,як
«Дэжавю»,«тое,дынетое»,«Вары-
яцыііквартэт»,«Гарбатаабокава».
Па-другое,прывабіцьбалетаманаўі
вечарынааднаактовыхспектакляў
падназвай«ліфар/кіліян/Фар-
сайт»(прозвішчыкласікаўсучаснай
харэаграфіі).Упраграмуўвайшлі
спектаклі«Сюітаўбелым»,«Ма-
ленькаясмерць»,«іншаядэталь».
Сяродпастановак,якіяўпрыгожва-
юцьафішутэатра, —досыцьрэдкія
назвы.Утымлікубалеты«Сільфіда»
змузыкайШнэйцхофера,«Манон»
паводлеЖуляМаснэ,«Снягурка»з
музыкайЧайкоўскага.

на тал ля осі па ва,адназсамых
яркіхбалетныхзораксучаснасці,

украсавікудвойчывыступіцьу
лонданскімтэатры«ковент-Гардэн»
упартыіМанонзаднайменнага
балета(музыкаЖуляМаснэ,харэа-
графіякенетаМакМілана).Партнё-
рамосіпавайбудзеДэвідХалберг.
Увогуле«Манон»лічыццавізітоўкай
англійскагабалета.Сяродвыдатных
выканаўцаўцэнтральнайжаночай
партыі —наталляМакарава,Сільвія
Гілем,ДыянаВішнева,Святлана
захарава.
Сёлетаўмаінаталляосіпава
двойчывыйдзенасцэну«ковент-
Гардэна»іўаднаактовымбалеце
«Маргарытаіарман»(музыкаФе-
ранцаліста,харэаграфіяФрэдэры-
кааштана).Партыюарманабудзе
выконвацьУладзімірШкляраў.

1. «ну рэ еў». сцэ на са спек так ля. Вя лі кі 
тэ атр Рас іі.
2. Ха рэ ограф джон най ма ер.
3. «Воз ера». «Ба лет мон тэкар ла».
4. «Жы зэль». мас коў скі му зыч ны тэ атр 
імя ста ніс лаў ска га і не мі ро ві чада нчан кі.
5. на тал ля осі па ва ў ба ле це «ма нон».
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32 Рэ цэн з і я   

вялікія танцы маленькіх дзяцей
балетнаЯШколаМаРЫнЫВеЖнаВеЦ

наСаМРЭЧГЭтаўнікалЬнаЯўСтаноВа.тУтнаВУЧаюЦЬклаСіЧнаМУтанЦУДзЯЦеЙ,
ПРЫЧЫМПаЧЫнаюЧЫаДзУСіММалоГаўзРоСтУ.ПРЫВатнаЯбалетнаЯШколаМа-
РЫнЫ ВеЖнаВеЦ іСнУе болЬШ за ПЯЦЬ ГаДоў. алетВоРЧЫ і аРГанізаЦЫЙнЫ ВЫ-
нік ФееРЫЧнЫ. ПаДРЫХтаВаЦЬ ДзЯЦеЙ ФактЫЧна з нУлЯ, каб ЯнЫ СтанЦаВалі
ПоўнаМетРаЖнЫЯ балетЫ«СПЯЧаЯ кРаСУнЯ»,«ДзюЙМоВаЧка»,«ШЧаўкУнок»,Да
таГоЖнаПлЯЦоўкаХ,ДзеВЫСтУПаюЦЬПРаФеСіЙнЫЯаРтЫСтЫ, —ПалаЦПРаФСа-
юзаў, ПалаЦ кУлЬтУРЫ ЧЫГУнаЧнікаў. ГЭта не коЖнаЙДзЯРЖаўнаЙШколе ПаД
Сі лУ.а таМУСЁ-такі інШЫЯўМоВЫ — УлаСнаеПаМЯШканне, балетнЫЯ залЫПаД
аДнЫМДаХаМ,анеРаСкіДанЫЯПаГоРаДзе,такСаМаДзЯРЖаўнЫЯ,анетЫЯ,ЯкіЯ
тРЭбааРанДаВаЦЬ.
ЯкЖЫВеШкола, ЯкіЯМаеДаСЯГненні і клоПатЫ,ПРа ГЭта ГУтаРЫМзма Ры най 
ВеЖ на Вец,СтВаРалЬніЦаЙУСтаноВЫ,СаліСткаЙнаЦЫЯналЬнаГатЭатРаоПеРЫ
і балета, заСлУЖанаЙ аРтЫСткаЙ РЭСПУблікі белаРУСЬ. У РазМоВе ПРЫМаюЦЬ
УДзеллЮд мі ла кУд Раў ца Ва, наРоДнаЯаРтЫСткабелаРУСі,коліШнЯЯСаліСтка
наШаГатЭатРа,ПеДаГоГ-РЭПетЫтаРШколЫ,іМаСтак ілля пад ка па еў.

   пРа ма Ты Ва цыЮ і ліч Бы
ці ка ва, якой бы ла ма ты ва цыя для ства рэн ня та
кой не звы чай най струк ту ры? 
ма ры на Веж на вец: Па сутнасці, іх мелася не-
калькі.Утойчасумянездарыласясур’ёзнаятраў-
ма.артыстычнаябудучынявымалёўваласявельмі
няпэўная. не зразумела, ці вярнуся на сцэну, бо
ніякнармальнанезрасталісякосці.алеўлюбым
выпадкуянезмірыласябзтым,штонемагутан-
цаваць.Вольнагачасухапала.
Якіяяшчэмелісяпрычыны?Умаёйсястрыалены
талентбалетнагапедагога.Утойчас,каліязаду-
маласяпрастварэннешколы,янапаспяховапра-
цавала з дзецьмі ў беларускім харэаграфічным
каледжы.Яведала,штоаленазахопленасправай,
і памеркавала: чаму б не стварыць аналагічную
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школу?Утоймомантменшзаўсёдумалапрася-
бе,аболейпрасястру.Дарэчы,калінашашкола
толькі ўзнікла, пяць лепшых алёніных вучняў з
каледжаперайшліўследзаёйданас(гэтанашы
салісткі ліза Прывальчук, ніка Скрабкова, Эліна

Сільвановіч).Умянешматсяброў,якіяпадтрымалі
ісказалі:«адкрывайшколуцяпер!Уарганізацый-
ных,юрыдычныхпытанняхдапаможам!»
інакш ка жу чы, не да во дзі ла ся за ймац ца па пе
ра мі і ўзгад нен ня мі?
—так!Ятолькіхадзілаўтыяўстановы,кудымне
падказвалі.Цяпергэтаадзінаяпрыватнаябалет-
наяшкола.Да таго існавала —афіцыйнаяціне-
афіцыйная —забарона.Мнедазволілі.алегэтане
студыя, а менавіта школа. калі мы будзем мець
адпаведнуюбазу,дыкабавязковазраблюпаўна-
цэнную ўстанову, каб яе выпускнікі атрымлівалі
дыплом.
ка лі мож на, ва ша шко ла ў ліч бах.
— Цяпер мы працуем шосты сезон. Пяцігоддзе
адзначаліўмаі2017-га.Спачаткуўнасбыло15
вучняў,дакладнейвучаніц.
мы гу та рым у ба лет ным кла се на аран скай. Усе 
рэ пе ту юць тут?
—не,ёсцьяшчэдзвезалынаплошчыСвабоды,
17.Самізрабілітамрамонт.Усягоўшколезайма-
юццашэсць груп дзяцей плюс дзве пачатковыя.
Унаяўныхзалахстановіццацеснавата,тамупад-
біраембольшпрасторнаепамяшканне.Увогулеў
школекаля200навучэнцаў.
і як вы з імі спраў ля еце ся?!
—Увесьчасідзепаток.Хтосьціпрыходзіць,захоп-
леныспектаклем,хтосьціўбачыўуінтэрнэцевы-
ступленненашыхсалістак.алеадначасовашмат
дзяцейісыходзіць,яныбачаць:цяжкіярэпетыцыі
патрабуюцьвялікіхнамаганняў.Хтосьціразумее,
што прыйшоў не туды, або выключных даных
няма. У нас немагчымыя такія сітуацыі, маўляў,
мы парэпеціруем крыху, а потым адпачнем.Мы
імкнемся паказваць гледачу выдатны, класны
вынік.Длягэтагатрэбашматіплённапрацаваць.
Максімальна,яктолькіможам!

   пРа ка ман дУ і на ГРУЗ кУ
ка лі з фа тог ра фам сяр ге ем Жда но ві чам мы на
зі ра лі за рэ пе ты цы яй на пра ця гу дзвюх га дзін, 
пе ра ка на лі ся: у ба лет най за ле сап раў ды трэ ба, 
парус ку ка жу чы, «па хать». Гэ та ро бяць і са мыя 
ма лыя, і ста рэй шыя вуч ні. і пед аго гі, здо ль ныя 
ад на ча со ва са чыць за фі гу ра мі тан цо раў, да

клад ным ці не зу сім пра ві ль ным вы ка нан нем 
тан ца ва ль ных па 30цю юны мі артыс та мі.
—Дзякуй богу, у школе сабралася такая каман-
да,штоўсепрацуюцьзвелізарнайсамааддачай.
тамуўнас івынікадпаведны.Пачыналіразамз

сястрой, аленай Вежнавец. Потым далучылася
Святлана Геронік, былая салістка тэатра. Далей
прыйшлаюліяДзятко,потымлюдмілакудраўца-
ва, народная артыстка і самая блізкая сяброўка.
Ведаю:магуз’ехацьпасправахцінагастролі,але
ўсё ўшколебудзе зроблена якмаебыць. Рэдка
калі такое шчасце выпадае. нашымі педагогамі
з’яўляюцца таксама таццяна Уласень і таццяна
Падабедава,першаязіх —салісткатэатра,другая
нядаўнаскончылакар’еру.Шматчасуаддаешко-
леіюрыйкавалёў,ёнзаймаеццазхлопцамі,як
артыстзанятыўпастаноўках.
ко ль кі ча су пра йшло ад та го, як шко ла бы ла 
ство ра на, да пер ша га спек так ля?
—Першуюпастаноўкупаказаліпразгод.
Ве ль мі хут ка! Бо ма лых трэ ба шмат ча му на
ву чыць. не ба яцца сцэ ны і на ту ра ль на на ёй 
тры мац ца, упэў не на на сіць тэ атра ль ны кас цюм. 
а га лоў нае — гра цы ёзна, сап раў ды паба лет на
му ру хац ца, за хоў ваць у ма са вых тан цах агуль 
ны ма лю нак. па мя таю, тая «спя чая кра су ня» 
бы ла шмат на се ле ным спек так лем.
—Уфілармоніі ўпершымаддзяленнімыпаказ-
валі «Спячую красуню», а ў другім ішоў канцэрт
зоракбеларускагабалета.Хацелася,кабдзеціад-
разуўбачыліпрывабнасць,прыцягальнасцьгэтага
мастацтва.
Звяр ну ўва гу на ген дар ны склад шко лы. дзяў
чат кі скла да юць 80 пра цэн таў на ву чэн цаў?
—нават90.Практыкасведчыць:з20хлопчыкаў
у калектыве застаецца прыблізна чацвёра. але
затоевельміцікавыяхлопцы,якімтанец ібалет
сапраўдыпатрэбныя.
дзе зна хо дзі це бу ду чых на ву чэн цаў і ці шмат іх 
пры хо дзіць па сля спек так ляў ва шай балетнай 
шко лы?
—Спачаткухадзілападзіцячыхсадкахіадбірала
дзяцей.апасляспектакляў,конкурсаў,дзенашы
перамаглі,пачынаеццапаток.
наборунасідзенапрацягуўсягогода.нехочац-
цагубляцьталенавітых,якіяпотыммогуцьпайсці
ўіншуюсферу.
Ва шы вы ха ван цы за йма юцца пяць раз оў на ты
дзень па дзве з па ло вай га дзі ны. не скар дзяц ца, 
што вя лі кія на груз кі?

—Перадсур’ёзнымімерапрыемстваміўнасрэпе-
тыцыічасамяшчэбольшпрацяглыя.іншымразам
іпашэсцьгадзін.ініхтонеплача.
люд мі ла куд раў ца ва: Ядзіўлюся іншай акаліч-
насці.Яныплачуць,калінедатанцоўваюцьякую-
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небудзьварыяцыю.калізіміпраходзішнеўвесь
танец. Як рэпетытар я працавала і з дарослымі
артыстамі.Восьтыянеплачуць,калізімінезай-
маешся.
ма ры на, па мя таю, што ў вас вы шэй шая ад ука
цыя ба лет на га пед аго га, на бы тая ў пе цяр бур гу. 
За дам пра ва ка цый нае пы тан не. Фі гу ры дзя цей, 
якія за йма юцца, цал кам не сфар ма ва лі ся. а на
груз кі, якія дае ба лет ны класс, — не шкод ныя ў 
дзі ця чым і пад лет ка вым уз рос це?
ма ры на Веж на вец:Магузупэўненасцюсказаць:
тое,штодзеціатрымаюцьупланебалетнайтэхні-
кіда9-10гадоў,застанеццазімінаўсёастатняе
жыццё. У плане «расцяжкі», фізічнага развіцця
большнічоганедадасца.
калі ў дарослымузросцехочашмець тэхнічную
ўпэўненасць,спадзяваццанадакладнаевыканан-
неўсіхтрукаў —тыпавіненнапаўгадзіныбольш

разагравацца.тое,штодасягнутаўдзяцінстве,за-
хоўваецца.
чым ра ней па чы на юцца за нят кі ба ле там, тым 
лепш?
— лепш для прафесіі. Усе прыма-балерыны па-
чыналі засваенне танца з 4 гадоў. калі будучая
артысткапрыйшлаўзалуў10гадоў,тозначнага
тэхнічнагавынікудасягнуцьнемагчыма.
пра фе сій ныя за нят кі гім нас ты кай і ба ль ны мі 
тан ца мі так са ма ра на па чы на юцца...
—Жыццёартыстаўбалетавельмікароткае.з ха-
рэаграфічнайвучэльні тыпавіненвыйсціартыс-
там, які сфармаваўся, каб прэтэндаваць на вя-
дучыяпартыі інемарнавацьчаснадавучванне.
Гады пачатку кар’еры, калі яшчэ шмат можаш,
важныя.акаліартыстпрыходзіцьутэатрімусіць
«дабіраць»вопыт,тэхніку,гэтагачасушкада.
Шко ла ўзнік ла не як аль тэр на ты ва ха рэ агра фіч
най ву чэ ль ні?
—наогул пра гэта не думала. наадварот! наша
праца дапамагае каледжу. Мы рыхтуем дзяцей,
потым яны паступаюць. але навучэнцы павінны
разумець,кудыяныідуцьічымбудуцьзаймацца.
ці шмат ва шых дзя цей на ву ча ецца ў ка ле джы?
—тудыпаступіліамальусенашывыпускнікі.Ву-
чыццачалавек15.замаіхвыхаванцаўвыкладчы-
кізаўждыкажуцьмне«дзякуй»!

   ШТо Ба чыць пед аГоГ?
Ва шы ме то ды кі ўсе агу ль ныя, пе цяр бур гскія або 
бе ла рус кія?
— тыя, па якіх я атрымала прафесію педагога
(і вышэйшуюадукацыю)уПецярбургу.Уіхраспі-
сана,літаральнападнях,штотыпавіннарабіць,
штомусімпрайсцізадвапершыямесяцы,пасля
якіхвынікаўможнарухаццадалей.
але нельга не выкарыстоўваць і ўласны вопыт.
Мойпедагог ірынаМікалаеўнаСавельева —ба-
лерынаменавіта пецябургскайшколы.Да гэтага
часупамятаю і згадваюяе словы,парады,нават
камбінацыі рухаў, якія нам задаваліся. тое, як
мяне вучыла Савельева, іграе галоўную ролю ў
маіх паводзінах як педагога. калі сёння займа-
юся з дзецьмі, успамінаю рэпетыцыі ў Мінску з
людмілайбржазоўскай,МарыянайПодкінайабо
злюбоўюкунаковайуПіцеры.такштометоды-

кіметодыкамі,абольшзаўсёўплываепрактыка,
уласныдосвед.
люд мі ла куд раў ца ва: насамрэч тут няма супя-
рэчнасці,бобеларускаяшколагрунтуеццанаме-
тодыкахагрыпіныВаганавай.
ма ры на Веж на вец: каліатрымлівалаадукацыю
ўПецярбургу,дыктамбылааднойзлепшыхсту-
дэнтак. Чаму? не таму, што вывучыла харэагра-
фічны тэкст. а таму, што правільна паказваю, як
выконвацьрухі,іхзвязкі,іхкамбінацыі.Усвойчас
ірынаМікалаеўнаправільнанасвучыла,восьіне
былопраблемзадукацыяйбалетнагапедагога.
люд мі ла куд раў ца ва: Мыбылінавучаныяўтра-
дыцыяхпецябургскайшколы,яналічыццасамай
дасканалайізапатрабаванайусвеце.
ма ры на Веж на вец: калі пачынаешвучыцьдзя-
цей,дыканалізуешізгадваеш:аякявыконвала
гэтуюкамбінацыюрухаўціварыяцыю?
на рэ пе ты цыі я дзі ві ла ся: дзя цей шмат, а вы, 
пед аго гі, ба чы це ўсе іх дроб ныя па мыл кі, хі бы, 
не дап ра цоў кі. пры чым за ўва гі ро бяц ца мно гім. 
не та кія сто пы, кіс ці, пя ты...
ма ры на Веж на вец (са смехам): Гэта ўжо вока
«наточана»ўсёбачыць.
але як мож на ба чыць усіх ад ра зу?!
—ірынаСавельеваніколінепрацавалаўзалез
аднойнавучэнкай.Хоцьдосыцьчастатакбывае:

стаўка робіцца на аднаго-двух, усе астатнія  —
другімпланам.Савельевазаймаласязусімі.калі
выпускнік прыходзіць у тэатр, з імніхто асобна,
дэталёвазаймаццанебудзе.тыпавінен,алесам
сабе.ікалінавучыўсяпрацаваць,дык«схопіш»з
аднагопаказу.каліранейнацябебылозвернута
шматувагі,атутяеняма,маладыартыстпачынае,
умоўнакажучы,дэградаваць.атой,хтопрызвыча-
іўсяразлічвацьнаўласныясілыіпрацавацьсам,
«выплыве».ітамуўшколеімкнусяневыдзяляць
асаблівай увагай некага аднаго. каб увага была
раўназначнай,трэбапаспявацьнаўсіхглядзецьі
ўсезаўвагівыказаць.
Вы ма еце маг чы масць на зі раць за дзе ць мі і 
пад лет ка мі ў пра цэ се на ву чан ня. У ча сы май
го дзя цін ства хлоп чы кі і дзяў чат кі вы гля да лі 
бо льш за ду мен ны мі і ці хі мі, гэ та кай «рэ ччу ў 
са бе». су час ныя дзе ці — бо льш са рам лі выя ці 
азар тныя?
—кожнаепакаленнеўсёбольшібольшздольнае.
Свабоднае,раскаванае,адкрытае.Цяпернашмат
болеймагчымасцейдлятворчасціісамарэаліза-
цыі.назіраю за бацькамі і бачу,штомногія з іх
сур’ёзназанятыяразвіццёмздольнасцейуласных
дзяцей.
а якое стаў лен не ба ць коў да шко лы?
— ірына Мікалаеўна мяне ў свой час вучыла:
брацьушколуўадпаведнасціз тым,якіябацькі
ўюныхартыстаў.Дзецізалатыя!алеёсцьунасі
«залаты»тата —кірыл,бацькаВерыШпакоўскай.
Унікальны чалавек! Узнікаюць складанасці, а ён
заўждыпобач.неўяўляю,штобудземрабіць,калі
дзяўчыназ’едзевучыццаўіншыгорад.Ёнзаўжды
дапамагаешколе — імаральна, іматэрыяльна, і
фізічна.Яктолькіможа.іштодзіўна:адназлеп-
шыхвучаніцнашайшколы —ягодачка.

   ЗоР кі і Зо Рач кі
якраз ха це ла рас пы таць пра ва шых юных са
ліс так. Тая ж Ве ра Шпа коў ская — лаў рэ атка не 
ад на го, а мно гіх між на род ных кон кур саў. дзяў
чын ка з не ве ра год ны мі ха рыз май і аб ая ль
нас цю. ма ле нь кі тан ца ва ль ны мо царт. ад ра зу 
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за ўва жы лі, што яна та кая здо ль ная, або гэ та ад
кры ла ся ў пра цэ се за нят каў?
—Яшукалаздольныхдзяцейпадзіцячыхсадках,
а тампрацавалабабуляВеры.Менавітаў групе,
кудыяпрыйшла.насамрэчтакіхдзяцейадразуві-
даць.тысказаў —ідзіцёзробіцьна100працэнтаў
тое,штопросіш.
ка лі мер ка ваць па яркіх вы ступ лен нях Ве ры, 
якія я ба чы ла на ТВ, дык ві да воч на: яна за хоп
ле ная дзяў чы на, у яе во чы ззя юць.
—іяшчэдзівоснаярэч.ЧамуВератакпісьменна
танцуе складаныя варыяцыі? бо слова педагога
для яе  — закон. Яна ніводнага руху не зробіць
няправільна.Удзяўчынкіцелапрацуевельміда-
кладна. Яна чуе тваю параду і  — адразу выдае
вынік.Якуюварыяцыюёйнідасі,янабярэіпра-
ходзіцьяеадразу.
У пра екце «сі няя птуш ка» ад на го з рас ійскіх ка
на лаў вы сту па ла шмат та ле на ві тых дзя цей. ка лі 
Ве ра тан ца ва ла там ва ры яцыю з «эсме ра ль ды», 
гэ та вы гля да ла ўзру ша ль на! Та го ж мі ка лая 
цыс ка ры дзэ ня прос та здзі віць. але Ве ра здзі ві
ла! Та му рэ ктар ака дэ міі рус ка га ба ле та і ска заў, 
што яе ча ка юць у ад ной з леп шых ха рэ агра фіч
ных школ све ту.
люд мі ла куд раў ца ва: калісуаднесціяеўзрості
тэхнічныя,артыстычныямагчымасці,гэтасапраў-
дыробіцьуражанне.

   па РыЖ і БаР се ло на
Ві даць, хто сь ці з пед аго гаў шко лы за ўжды 
ездзіць з дзе ць мі на між на род ныя кон кур сы 
або тэ ле пра екты?
ма ры на Веж на вец: абавязкова!
люд мі ла куд раў ца ва: Яны яшчэ маленькія. іх
трэба падрыхтаваць да выступлення, разагрэць.
Супакоіць,настроіць,пракантраляваць...
ма ры на Веж на вец: калі імкнемся мець вынік.
іначайатрымліваецца,штодармарыхтуемся...
пе рад «спя чай кра су няй» я ўваж лі ва вы ву ча ла 
пра грам ку і дзі ві ла ся: на ват парт ыі фей вы кон
ва юць лаў рэ аты між на род ных кон кур саў. ця пер 
сто ль кі кон кур саў ці сто ль кі здо ль ных дзя цей? 

як гэ та яны па спе лі або вы па спе лі іх зва зіць?
— каб зразумець, якіх юных артыстаў везці на
прэстыжныя конкурсы, мы з малога ўзросту ад-
праўляем іхна танцавальныяспаборніцтвы.каб
набіралісявопыту,адчуліагульнуюатмасферу.Ве-
далі,штоіяктамадбываецца.тамудляпадобных
дзейрыхтуемшматвыканаўцаў.едземвялікімка-
лектывам,тампадзяляемсянаўзроставыягрупы.
люд мі ла куд раў ца ва:Удзелу конкурсахвельмі
карысны.боадразувідаць:абодзецівыходзяць
насцэнучаста,аборэдкатудытрапляюць.Ціюны
артыстпаводзіцьсябеўпэўненаісвабодна,ціён
«заціснуты», яму не хапае разняволенасці. такі
вопытнічымнезаменіш.
ці ка ва, ці існу юць ана ла гіч ныя, ме на ві та пры
ват ныя ба лет ныя шко лы ў су сед ніх дзяр жа вах?
ма ры на Веж на вец: Па ўсім свеце, у еўропе і ў
амерыцы,такіхшколвелізарнаяколькасць.Дзяр-
жаўныхняшмат,іхзвычайнанекалькінакраіну,а
прыватных —болей.наконкурсахвідавочна,што
здольныхдзяцейшмат,яныўжомногаеўмеюць,
добранавучаныя.бачылашматаналагічныхуста-
ноў танца і таму ўсведамляю, што трэба рухац-
ца.наперад і наперад!Досыць частамы ездзім
на конкурс «Гран-прымаладаяамерыка» (youth
AmericaGrandPrix),тамзбіраюццасамыяталена-
вітыяіяркіядзецізусягосвету.Паўсёйеўропе,па
ўсіхШтатах,укітаі,карэіпраходзяцьадборачныя
турыгэтагаспаборніцтва.Сустракаемсямыўсеў
нью-Ёрку.
Ве даю, што ва шы вы ха ван цы вы сту па лі і ў па
ры жы...
—так.тудыз’ездзілітрыразы.Двойчыпаказвалі
«Шчаўкунка», гастролі адбыліся дзякуючы дапа-
мозеіспрыяннюпасольствабеларусіўФранцыі.
аштодаконкурсаў,дыкпершыразусталіцугэтай
краіны паехала ВераШпакоўская.Усё было тры
гадытаму.Уконкурсеўдзельнічалідзеціздзевя-
цігадоў,ёйспоўніласятолькісем.тыя,хтозанялі
трыпершыямесцыўПарыжы,потымедуцьунью-
Ёрк.УПарыжыпраходзіцьпаўфінал.Пабачыўшы
выступленні Веры, арганізатары конкурсу неяк
захваляваліся, падышлі да нас: «Вы ў нью-Ёрк
гатовыяехаць?!»Вераўтройкупрызёраўнетра-
піла,алезаняла4-емесца.Вядома,яезапомнілі,
запрашалінаведацьіншыяшколы.
наступнымгодамнапарыжскіконкурсвыправі-
ліся большай кампаніяй. Паехалі моцныя дзеці,
якіядасягнуліпэўнагатэхнічнага іартыстычнага
ўзроўню.Удадатактыя,чыесям’імогуцьсабегэта
дазволіць.ботакаявандроўка —дарагоезадава-
льненне.Вядома,інеацэннывопыт,боўкладанні
абавязковапотымакупаюцца.ПаехаліВераШпа-
коўская,ксюшакосава,ЭлінаСільвановіч,асяЯр-
маш,зхлопчыкаўМікітаСінкевіч.Увынікутраіх
запрасілі ўнью-Ёрк (Веру іасю, якія занялі 3-е
месца,а таксамаМікіту).Элінаўвайшлаўлік12
лепшыхвыканаўцаў.
У мо мант аб вяш чэн ня вы ні каў вы ад чу ва лі ся бе 
шчас лі вай?
—адчувала.алексюшакосаванетрапілаутрой-
ку прызёраў або ў лік 12 лепшых памаёй віне,

бояабраладляяезанадтаскладаныя,віртуозныя
варыяцыі.Ябылаўпэўнена:ксюшасправіцца,але
журыпаставіласядадзяўчынкісуроваівырашы-
ла:складанасцьрэпертуарунеадпавядаеўзросту.
Маўляў,рана!Мыўлічылізаўвагііпажаданніжу-
рыісёлетаразбілісянадзвегрупы.аднанакіра-
валасяўПарыж,другаяўбарселону...
Гэ та та та ль ны за хоп пры за вых мес цаў!
(агульнысмех) —насамрэчуПарыжыібарсело-
не ўжо ведаюць пра балетнуюшколуВежнавец,
разумеюць:нашывыхаванцы —сур’ёзныясупер-
нікі.апошнімразамнаконкурсвыправіліся тыя,
хтоездзіўлетась.ДалучылісяалісаРошчына,ма-
ленькая зорачка, і хлопчыкі —арцём Паўлычаў,
МікітаСінкевіч,МіронСаўчанка,ВаняПетрашэвіч.
У барселону скіравалісяася Ярмаш (1-е месца),
Ваня Петрашэвіч (2-е месца), ліза Прывальчук
(увайшлаўлік12лепшых).Уседзеціпаказаліве-
льмівысокіявынікі.такімчынам,унью-Ёркедуць

дваансамблііпяцьсалістаў.Веразаняла1-емес-
цаўкласіцы.Усучаснайхарэаграфіі1-емесцаза-
няліксюшакосаваіасяЯрмаш.
наапошнімконкурсеалісаРошчынаіЭлінаСіль-
вановічувайшліўспіс12лепшых.МікітаСінкевіч
іВаняПетрашэвіч —занялі2-емесца.
а су час ныя ну ма ры хто для ва шых вы ха ван цаў 
ста віць?
—юліяМельнічук,юліяДзятко.іншымразам —я.
ці ка вую інфар ма цыю знай шла ў інтэр нэ це. 
акра мя пры зоў, ньюёркскі кон курс дае пе ра
мож цам сты пен дыі для на ву чан ня ў вя ду чых 
ба лет ных шко лах све ту. Што га до вая су ма сты
пен дый — 250 000 $.
—так.Удзяцейбудземагчымасцьвыбару.іхзапа-
мінаюць,заіхростамсочаць.
люд мі ла куд раў ца ва:Длячагонаконкурсыез-
дзяцьпедагогівядомыхшкол?Глядзяцьівыбіра-
юцьздольных,адораных,тых,хтоўперспектыве
будзеўіхвучыцца.
ма ры на Веж на вец: каліюны артыст увайшоў у
лікпрызёраўконкурсу,дыкягонавучаннебале-
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тубудзебясплатным.Увогулеяновельмідарагое,
атакдзецівыйграюцьгрантыінавучаюццабяс-
платна.

   сцэ наГ Ра Фія, кас цЮ мы, Гас ТРо лі
не ка ль кі пы тан няў на конт па ка зу спек так ляў у 
мін ску. дзе шу ка еце гро шы на шмат лі кія кас
цю мы, на шы коў ныя дэ ка ра цыі, як у «спя чай 
кра су ні»? Тка ні ны, зра зу ме ла, ня тан ныя, як і іх 
рос піс.
—Умяне як кіраўнікашколы нямамэты зараб-
ляць. задача  — стварыць якасны тэатральны
прадукт.Мая мара і мэта —мецьДзіцячы тэатр
з адпаведнай інфраструктурай. таму ўсе дахо-
ды скіроўваем на далейшае развіццё. Сорамна
сказаць,алеяяшчэніводнагаразунеатрымала
зарплаты.Пакульпрацуюўтэатры,магусабегэта
дазволіць.кабмецьвынік,трэбазаймаццашмат.
так,заняткідлядзяцейплатныя,алешматзайма-
емсязіміібясплатна.
ідэя дзі ця ча га ба лет на га тэ атра вы дат ная! Бо 
юных гле да чоў бо льш за ўсё ўраж вае, што на 
сцэ не іх ра вес ні кі.
ілля пад ка па еў: Цікавай аказалася гастрольная
вандроўкашколыўВільнюс.Спектакль«Шчаўку-
нок»мы паказвалі на пляцоўцыВільнюскай ба-
летнайшколы.Штоназіралінапачатку2-йдзеі?
Дарослыясядзяць,адзеці —лясцэны,літараль-
наляжацьнарампе.Янывыглядалі як кампанія
анёлкаў.У«Шчаўкунку»пачалісяварыяцыі,ізала
ўзнялася.
ма ры на Веж на вец: і гэта вельмі натуральная і
раскаваная рэакцыя дзяцей, захопленых відо-
вішчам.
ка лі шко ла вы язджае на гас тро лі са спек так
лем, дзе шмат дзей ных асоб, — гэ та сур’ёзна! але 
апра нуць артыс таў для ба ле таў чай коў ска га — 
астра но мія!
ма ры на Веж на вец: загадзя ведаем, калі
прэм’ера. і назапашваем сродкі для сцэнічных
касцюмаў.ШыемуфірмеСвятланытадорскай,вя-
домагадызайнера.касцюмыакуратныя,пашытыя
згустам,тамуробяцьадпаведнаеўражанне.
ці ка ва, ко ль кі каш туе ад на ба ле рын ская па чка 
для юнай артыс ткі?
ілля пад ка па еў: кошт шмат ад чаго залежыць:
аднаабыдзеццаў100умоўныхадзінак,адругая
ў200.Длявырабуаднойтрэбапяцьслаёўфаціну,
адлядругойдзесяць.зразумела,аплікацыяціка-

мяні,якімірасшываюцьсцэнічнуювопратку,толь-
кіпавялічваюцькошт.
а дзе за хоў ва еце дэ ка ра цыі і кас цю мы да па
ста но вак?
—касцюмы —тут,нааранскай.адэкарацыі?Унас
ёсцьбацькі,якіямаюцьскладскіяпамяшканні.Да-
памагаюць,чыммогуць.
пы тан не іллі пад ка па еву. як да ўно су пра цоў ні
ча еце са шко лай?
ілля пад ка па еў:зпершайпастаноўкі.калідаве-
даўся, штоМарына збіраецца ставіць «Дзюймо-
вачку»,намаляваўстосэскізаўіпрынёс.
ма ры на Веж на вец:У«Дзюймовачцы»ямарыла,
кабкожнаедзіцяхацелабыцьжабайабожуком.
інашмастакзрабіўтакія«апетытныя»касцюмы,
што ўсе імкнуцца быць адмоўнымі героямі. калі
кажу: «Дзеці, вучыце ролі, якія падабаюцца!» —
дыкроліжабвучацьусе!Важна,штоілля —і та-
ленавіты, і працаздольны. такіх людзей вельмі
люблю.
дэ ка ра цыі для «спя чай кра су ні», «Шчаў кун ка» 
ілля сам рас піс ваў ці вы знай шлі вы ка наў цаў?
ма ры на Веж на вец: нават калі эскізыўвасабля-
юць мастакі-выканаўцы, ілля з імі ад пачатку і
даканца.Упадрыхтоўцысцэнаграфіінамвельмі
дапамагае оперны тэатр. Уладзіміра Грыдзюшку
называюхроснымбацькамшколы.Ённіразуне
адмовіў —німне,нідзецям.Дапамогаягозначная
адмомантузаснаванняшколыдасённяшнягадня.
каліпрыходжузпросьбай,ёнзаўждыадгукаецца.
Спрыяенамівытворчыкамбінаттэатра,алебез
згоды гендырэктара гэта немагчыма. на камбі-
нацешматмайстроў,якіямаюцьвяліківопыт,ра-
зумеюць,яктканінаіроспісглядзяццапрытэат-
ральнымасвятленні.

дэ ка ра цыі ба ле таў, якія па каз вае шко ла, са
праў ды ка зач ныя. Бо ства ра юць атмас фе ру 
ча ра дзей ства, ума цоў ва юць у ду шы дзя цей і 
да рос лых ве ру ў пе ра мо гу да бра, ра дас ці і зда
ро ва га сэн су.
— Ганарымся, што пры канцы сакавіка школа
тройчы пакажа на сцэне тэатра оперы і балета
спектакль «Спячая красуня».Прычыму суправа-
джэнніаркестра.будуцьспектаклііўкрасавіку.
Ха рэ агра фія гэ та га ба ле та на ле жыць, як вя до
ма, ма ры усу пе ці па. яна надзвы чай скла да ная, 
дзе ці мо гуць яе за сво іць то ль кі час тко ва. ма ры
на, раз умею, ад апта цыю вы ро бі це са мі?
—так.трэба,кабюныартыстадчуваўсябенасцэ-
неўпэўнена ікамфортна.калібачу,штосклада-
ныя элементы, іх камбінацыі маім выканаўцам
падсілу,тадынебудуабмяжоўваць.
Зга даю: феі ў «спя чай кра су ні» бы лі аб са лют на 
клас ныя! Та кая ма ле ча — і ўжо ўпэў не на на пу
антах тан ца ва ла. па ль ца вая тэх ні ка — рэч скла
да ная. а ў фі на ле і фу этэ нам прад эман стра ва лі.
— калі шмат ездзіш — на гастролі, конкурсы, —
разумееш:светнестаіцьнамесцы.кабмецьад-
паведнывынік,трэбашматпрацаваць.
ця пер у рэ пер ту ары шко лы тры спек так лі. Што 
да лей? Збі ра еце ся ўдас ка на ль ваць тыя ж ба ле
ты ці ста віць но выя?
— на май запланавана прэм’ера. Вядзем пера-
мовызаўтараммузыкі.Хутчэйзаўсё,гэтабудзе
«беласнежка і сем гномаў».Сёлета вяснойунас
выпускаеццашматяркіхдзяўчынак і хлопчыкаў,
тамудляіххацеласябзрабіцьштосьцінезвычай-
наеізапамінальнае...

ПадрыхтавалаТаццянаМушынская.

1, 6. «спя чая кра су ня». сцэ ны са спек так ля. 
2. ма ры на Веж на вец.
3. люд мі ла куд раў ца ва.
4. ілля пад ка па еў.
5. «дзюймовачка». сцэна са спектакля.
7. Юная ба ле ры на Ве ра Шпа коў ская.
8. дэ ка ра цыі спек так ля «спя чая кра су ня».
9. Рэ пе ты цыя ў ба лет най за ле.
ФотаСяргеяЖдановіча,зархівашколы 
іІлліПадкапаева.

«круглыстол»
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надзівасугучныясённяшнімнастро-
яміметадамвыхавання.заяўленая
ўафішыфестывалюіказкаВялікага
драматычнагатэатраімяГеоргіятаў-
станогава(Санкт-Пецярбург)«тры
таўстуны»паводлезнакамітагатво-
раюрыяалешы.Пастаноўкаандрэя
Магучагаперадусімвылучаецца
аб’ёмамзасваеннялітаратурнага
матэрыялу —відовішчнаятрылогія
вымагаетрыразызапарнаведаць
тэатр.Яшчэідлятаго,кабацаніць
рэвалюцыйнаепераўтварэннезна-
ёмайаповесціўантыўтопію,якую
спраўдзіўрэжысёр-пастаноўшчык.

між на род ны фес ты валь тэ атраў ля лек 
«мурашнік»:
1. «скан да ль нае зда рэн не ў па са жы, аль
бо кра ка дзіл». пер мскі тэ атр ля лек (Ра 
с ія). Фотазсайтаkuklindom.perm.ru.
2. «каш чэй+Ва сі лі са=?» кур скі дзяр жаў
ны тэ атр ля лек (Рас ія). Фотазсайта
kurskpuppets.ru. 
3. Time for fun. санктпе цяр бур гскі 
тэ атр плас ты кі рук. Фотазсайта
handmadetheatre.ru. 

Рас ійская на цы яна ль ная тэ атра ль ная 
прэ мія/ Фес ты валь тэ атра ль на га мас тац
тва для дзя цей «арле кін»:
4. «я Ба сё». Упса лацырк (санктпе цяр
бург, Рас ія). ФотаКацярыныГарчаковай
зсайтаmusecube.org.
5. «ду рац кія дзе ці лё ля і мі нь ка». 
Тэ атра ль наку ль тур ны цэнтр імя У. ме
ерхо ль да (мас ква, Рас ія). Фотазсайта
meyerhold.ru.
6. «Тры таў сту ны». БдТ імя Таў ста но га ва 
(санктпе цяр бург, Рас ія). Фотазсайта
bdt.spb.ru.
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Сёлетняйвясноюасабліваадметны-
міпрапановамівабяцьфестываль-
ныяафішыдзіцячыхтэатральных
святаў.

з23сакавікада1красавікапра-
цягнеццамаскоўскіфестываль
тэатральныхадкрыццяў«ка ра бас»,
якізбіраепастаноўкідлядзяцей
незалежныхпрафесійныхтэатраў
ітворчыхаб’яднанняў.Сёлетаён
адбудзеццашостыраз.Шэсцьпля-
цовакпрымуцьдваццацькамерных
пастановакзадметнайсцэнаграфіяй
інестандартнайрэжысурай,дзеспа-
лучаныразнастайныятэатральныя
жанры —аддрамыісторытэлінгуда
клаўнадыітэатраценяў,атаксама
прыёмыіншыхвідаўмастацтва,
прыкладам,жывапісуальбомуль-

тыплікацыі.ніводныспектакльне
цураеццаінтэрактыўныхпрыёмаў
інавучанняпразгульню.літара-
турнайпадставайчастаробяцца
ўзорысусветнагафальклоруіне
надтавядомыятворыдлячытання.
беларусьпрадставіцьнезалежны
бэбі-тэатр«бусы»(«Пацеркі»)з
музычнайказкайпаводлеХанса
крысціянаандэрсена«Стойкіала-
вяныжаўнерык»урэжысурызлаты
Глотавай,дзезагучыцьтолькіжывая
музыка —скрыпкі,музычныхскры-
начак,званочкаўітрохкутнікаў.

з13 да17красавікатэатрлялек
расійскагагорадаіванавала-
дзіцьXiiМіжнародныфестываль
тэатраўлялек«му раш нік».назва
фэстуз’явіласяпразперакананне,
штоартысты-лялечнікічымсьці
падобныядамурашоў,ботакіяж
працаўнікі —ненадтазаўважныя,
алевельмікарысныя.агульны
дом-фестывальдаемагчымасць
сустракацца,супрацоўнічацьіразам

адбудоўвацьчарговыпраект.Сярод
дзевятнаццацінайменняўафішы —
дзвебеларускіяпастаноўкі.Віцеб-
ская«лялька»прапануе«Горад
клоўнаПіка»Міхаілабарценева,які
ў2015годзезрабіўсярэжысёрскім

дэбютамМіхаілаклімчука,вядомага
віцебскімгледачамуякасцівыдат-
нагаакцёра.«Чароўныпярсцёнак»
Гродзенскагатэатралялекствораны
рэжысёрамалегамЖугждампавод-
леказаквядомагарускагапісьмен-
ніка-фалькларыста,«песнярарускай
Поўначы»барысаШэргіна.

Cкладзенаконкурснаяпраграма
XVфестывалютэатральнагамас-
тацтвадлядзяцей«арле кін»,які
адбудзеццаўСанкт-Пецярбургу
20—27красавіка.Сяроднамі-
нантаўРасійскайнацыянальнай
тэатральнайпрэміі«арлекін»
2018года —тэатральна-цыркавы
спектакльУпсала-Цырка«Ябасё»
паводлеяпонскіххоку.Прыга-
жосць,якуюможнавыказацьтрыма
радкамі,іпаэзію,якуюмогуць
адчуцьуселюдзі,уроляхвучняў
Мацуабасёўтварылірэжысёры
Янатуміна,аляксандрбалсанаў,
артыстыУпсала-Цыркаразамз
дзецьмііпадлеткамі(утымлікуіз
асаблівасцяміразвіцця).тэатраль-
на-культурныцэнтрімяУсевалада

Меерхольда(Масква)прапануена
конкурсспектакльдлясямейна-
гапраглядупаводлеапавяданняў
Міхаілазошчанкі«Дурацкіядзеці
лёлядыМінька»ўпастаноўцыСвят-
ланыівановай-Сяргеевай —смеш-
ныяпрыгодыбратазсястрою,што
надарылісяамальстогадоўтаму,
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аб са лют на  
ўні вер са ль ная  
гіс то рыя
«ЧалаВекзПаДолЬСка»ДзМітРЫЯДанілаВа
ўМалаДзЁЖнЫМтЭатРЫ

Гэтыяпаліцыянты, якпрафесійныяпсіхааналітыкі, прадэманструюцьунут-
рануюпустэчуМікалаяФралова.Яныдадуцьямуўрокпатрыятызму,сілай
заклікаючылюбіцьродныгорадінепараўноўвацьягозамстэрдамам.Дзе-
ляразвіццяэстэтычнагапачуццяпапросяцьувольнычаспашпацыраваць
паПадольску,апотымз’ездзіцьудзівоснаеЦарыцына.«Выхаваўчаяпра-
ца —нашабавязак», —строгатлумачацьпаліцыянты.Маўляў,самадзяржа-
вамяркуе,штосеяцьразумнаетрэбапрымусовымчынам,паколькі інакш
абывацельнеразумее. Гвалт з усмешкай (якжа,маўляў, яшчэдастукацца
дамаленькагачалавека,якіжыве«нааўтамаце»ўПадольску?),парушэнне
пэўныхасабістыхмежаўтанцавальнымпа,івосьужоМікалайскачазпалі-
цэйскіміўпрысядкі.бонепаскача —дастанедручком.
Другарадны персанаж Сяргей зМыцішчаў у яркім выкананніаляксандра
Гладкагаўжопрайшоўвыхаваўчыкурспаліцэйскагааддзялення,тамуўмал-
поўнімаебольшвысокістатус.Верагодна,калічалавеказПадольскавыпус-
цяць,зоймуццаім,Сяргеем,аленабольшвысокімузроўні,іпрад’явяцьпы-
таннінаконтлюбові —алеўжонедамалой,адаагульнай,вялікайрадзімы.
РэжысёрДзмітрыйбагаслаўскікаментуе:«Можнапа-рознамугаварыцьпра
гэтуюп’есу,напрыкладтолькіпраролюпаліцыянтаў,аледлямяневажней
грамадзянскі складнік гэтагаматэрыялу.зразумела,п’есадляРасіі па-ва-
р’яцку актуальная і цікавая, аднакнамперадусім трэбабылодумацьпра
тое,штомыгэтаіграемтут.Янехачуказацьнейкіхвелічныхфразкшталту
“паглядзіцевакол,зважце”,боўсегэтыямеханізмыўчалавекапавінныпра-
цавацьсаміпасабе,істановіццакрыўдна,штоўсёждаводзіццанагадваць,
даводзіццапрагэтаказаць.Хоць,думаю, ідэягэтайп’есыраскрываеццаў
кожнымгледачыасобна, іпапершыхспектаклях гэтавідаць.Япершапа-

каліМаенетЭатРалЬнЫЯСЯбРЫПЫтаюЦЦа,наВоШтаСЁннЯ
ХаДзіЦЬ У тЭатР, Я аДказВаю, Што ДобРЫ СПектаклЬ МоЖа
ДаЦЬ інШУюЖЫЦЦЁВУюоПтЫкУ,ПаСПРЫЯЦЬРазВіЦЦюЭМа-
ЦЫЙнаГа інтЭлектУ, злаМаЦЬ СтЭРЭатЫПЫ, ЯкіЯ заМінаюЦЬ
ГлЯДзеЦЬ ШЫРЭЙ і ГлЫбеЙ. «ЧалаВек з ПаДолЬСка» ЯкРаз з
ПаДобнЫХПаСтаноВак.
ДЭбютнаЯ П’еСа ВЯДоМаГа РаСіЙСкаГа ПРазаіка ДзМітРЫЯ
ДанілаВалітаРалЬнаўВаРВалаСЯўтЭатРалЬнУюПРаСтоРУ —
ЯеўВаСобі ліўЖоўШМатЯкіХтЭатРаХ(ПРЫклаДаМ,УтЭатРЫ.
doCЯеПаСтаВіўМіХаілУГаРаў —аДзінззаСнаВалЬнікаў«но-
ВаЙДРаМЫ»)інаВатВЫлУЧЫліна«залатУюМаСкУ».

крыс ці на смо льс кая 

Спектакль«ЧалавекзПадольска»ўрэжысурыДзмітрыябагаслаўскагапра-
лятаенааднымдыханні.Пачатаккафкіянскі іадначасовавельмісугучны
нашайрэчаіснасці:чалавеказабраліўаддзяленнепаліцыі ізаразбудуць
разбірацца,зашто.абсурдвыкрываетаталітарнуюсвядомасць —няхайса-
бе гэта жыццё «на аўтамаце», стэрэатыпнае ўспрыманне абожорсткасць
сістэмы.Далейцалкампа-макдонахаўску,балансуючынамяжычорнайка-
медыі іадкрытагафарсу,паліцыянтыаддушыпраспяваюцьзатрыманаму
песніСяроваізаўзятавозьмуццадаводзіць:ямутрэбамяняць…нейронныя
сувязі.«Ятаксамаспачаткудумаў,штояўдурдоме,алегэтапаліцыя.Угэ-
тымувесьжах.нічога,звыкнеш», —мовіцьгэткісамыарыштантСярожаз
Мыцішчаў.
затрыманыМікалайувыкананніДзянісааўхаранкі —трыццацігадовы«лу-
зер»:гісторык,якінецікавіццагісторыяй,рэдактарафіцыйнайінікомуне
патрэбнай газеткі «Голас юао», няўдалы музыкант-аматар. Цягам усяго
дзеянняямубудуцьнепа-дзіцячыпарадкавацьмазгаўнюпаліцэйскія, гу-
ляючыўдобрага(ДзянісМаісейчык)ізлога(кірылнавіцкі).«Якогаколеру
сценыўтваімпад’ездзе,коля?» —пытаюцьяныабсалютнасур’ёзна.Яшчэ
хвіліна —і,здаецца,заняведаннепачнуцьжорстказбіваць.Дарэчы,б’юць
успектаклітолькінавідэакадрах,нагадваючы,штожорсткаезусімпобач.
Глядачнібытамусіцьспачувацьмаленькамучалавеку,якітрапіўулапывя-
лікагабеззаконня.алетолькідатагомоманту,каліправаахоўнікіпаставяць
героюдыягназ:«ты,коля,шэры.Шэры іаднолькавы».з гэтымдыягназам
складанаспрачаццаяксамомугерою,так і гледачу.катыМікалая —іра-
зумнейшыя,іцікавейшыязасваюахвяру,дыяшчэіадукаваныя —ведаюць
кейджа,Сарокіна,Малевіча,выдатнаразбіраюццаўмузыцы…

38 Рэ цэн з і я  
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сакавік,  2018    

чаткова хацеў прыбраць усе ад-
метныязнакіўпаліцыянтаў,болічу
няважным, дзе адбываецца дзея-
нне: у Масквеабонью-Ёрку, аднак
у п’есе існуе абсалютна канкрэтная
геаграфічнаяпрывязкаімыпакіну-
ліўсёнасваіхмесцах.алелічу,што
гісторыяабсалютнаўніверсальная».
артыстыаляксандр Гладкі, Марына
блінова,кірылнавіцкі,Дзянісаўха-
ранка, Дзяніс Маісейчык існуюць у
рэдкаснай зладжанасці, вастрыні і
лёгкасці, сілкуючы прастору філа-
софскай прыпавесці, якая ператва-
раецца ў трагіфарс, дзе градус аб-
сурдупавышаеццазкожнайсцэнай.
ітолькікадрызбіццягероянавідэа
нібыта вяртаюць у рэальнасць. на-
ват незразумела,што горш: дручок
альботанцыпадпрымусам.
«Чалавек з Падольска» вымагае
тэатральнай умоўнасці, і візуальна
спектакль зроблены як мага аске-
тычна. Узаемадзеянне з гледачом
будуецца на пастаянным балан-
саванні: які бок прыняць  — палі-
цэйскіх, што так старанна, хоць і
жорстка (а можа, па-іншаму іх не
здольныя зразумець?) імкнуцца
«абудзіць» галоўнага героя, ці па-
спачуваць «маленькаму чалавеку»,
якогагвалтамвучацьлюбіцьіпава-
жацьсвойгорад.
Фралоўнібытаіпраўдазаслугоўвае
спагады  — звычайны чалавек, ся-
рэднестатыстычны абывацель, якіх

шмат,вышкуматаныруцінайжыхармегаполіса,ямунаватнямакалізірнуць
уакноэлектрычкі, —глядачнібытамусіцьубачыцьсябесамога.Утойлю-
бовідаштодзённасці,штопрапаведуюцьпаліцыянты,ёсцьнештаадбезвы-
ходнасці.нафонетакіхбліскучыхзвышчалавекаў,якіяладзяцьтлумачаль-
нуюработу,МікалайСцяпанавічнеякзусімгубляецца,ёнаніневыклікае
сімпатыі.большпрыемнажасацыявацьсябезлюдзьміваўсіхадносінах
культурнымі,хтоістанчыцьможа,іСарокіначытае,ідосыцьуважлівы,каб

атрымацьпэўнуюасалодуадзмрочнагавыглядуцэментавагазавода.Пры-
емнае,алепадманліваепачуццё —падобнаедаСтакгольмскагасіндрому.
Дзмітрыйбагаслаўскігуляезгледачом.Правілыгульні,нібытазразумелыя
напачатку,мяняюццаў гэтымкарнавале сэнсаў, дзеянняў, выкрыванняў і
маніпуляцый.наватСярожазМыцішчаўперакідаеццаўпераапранутагапа-
ліцэйскагавышэйшагарангу.аможа, іпаліцэйскія —нетыя,закагосябе
выдаюць?Можа,усёадбываеццатолькіўМікалаевайгалаве?
Гульня робіцца зусім нясмешнай, калі высвятляецца, што галоўны герой
спектакля — глядзельня, бо кожнаму гледачу пры канцы спектакля трэба
вырашыць:ціпадпарадкаваццазагадунавідэаэкранеіўзяцьсуседазлева
заруку,ціне.Дыхібажгэтазагад?так,просьба,адякойскладанаадмовіц-
ца.іпросяцьжанібытазусмешкай...
Дзмітрыйбагаслаўскіякпастаноўшчыкзаўсёдывылучаўсядобрымгустам
іпадкрэсленайувагайдасучаснайдраматургіі,абіраючып’есынаталліВа-
ражбіт, іванаВырыпаева, цяпер —ДзмітрыяДанілава. Ён упэўненабудуе
тэрыторыюпатрэбнагатэатра:вострагаіактуальнага,якіразумееццазгле-
дачоммовайсучаснасці.
Маладзёжны тэатр не баіцца біць па небяспечных мішэнях і трапляе ў
яблычак.абсурдапынаеццазусімпобач,ачалавекнепавіненжыцьуаўта-
номнымрэжыме,інакшімтаклёгкаманіпуляваць.
і,дарэчы,якогаколерусценыўвашымпад’ездзе?

1. «ча ла век з пад ольс ка». сцэ на са спек так ля. 
2, 4. кірыл навіцкі (Злы паліцыянт), дзяніс аўхаранка (мікалай Фралоў).
3.  марына Блінова (паліцыянтка).
ФотаТаццяныМатусевіч.
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СклаДана заВабіЦЬ СУЧаСнаГа ГлеДаЧа ў тЭатР тВоРаМі
клаСіЧнаЙ ДРаМатУРГі і. клаСі ка Ж Ці не заўЖДЫ ВЫСтаў-
лЯе ПеРаД наМі СклаДанЫЯ ПЫтанні ДУХоўнаГа і МаРалЬ-
на-ЭтЫЧнаГазМеСтУ,зМУШаеШУкаЦЬнаіХаДказЫ,ДУМаЦЬ
ПРаВеЧнае:Што ЁСЦЬПеРШаСнЫМ —ДУШЭўнЫлаД,ЖЫЦЦЁ
ПазаконаХСУМленнЯалЬбокаМФоРтнаЯўлаДкаВанаСЦЬ,
ЖЫВЁлЬна-СПаЖЫВеЦкаеіСнаВанне?МозаМкнУЦЦаўСабе,
аДМеЖаВаЦЦааДУСЯГо,ШтоаДбЫВаеЦЦазаПаРоГаМУлаС-
наеХатЫ?УблЫтВаЦЦаў ПРаблеМЫ ВелЬМіЖ неХоЧаЦЦа.
кУДЫболЬШзМанліВаРазнЯВоліЦЦа,аДПаЧЫЦЬ...атаМУСа-
ЦЫЯлЬна-ФілаСоФСкаЯП’еСаабоДРаМаіДЭЙПатРаПлЯюЦЬ
ЦЯПеРУтЭатРнаДтаРЭДка.

Юрый іва ноў скі

смерць яднае іх
«аПоШніЯ»МакСі МаГоРкаГа
наСЦЭненаЦЫЯналЬнаГатЭатРа
іМЯЯкУбаколаСа

адным са стваральнікаў гэткай патрабавальнай да свету, напружана-роз-
думнай,каліхочаце,драмыпаўстаеМаксімГоркі.РэжысёрМіхаськрасна-
баеў —новымастацкікіраўнікнацыянальнагатэатраімяЯкубаколаса —не
выпадкова,мабыць,выбраўдляпастаноўкіменавітап’есуГоркага«апошнія».
бо і самтвор, і ягосцэнічная інтэрпрэтацыяпадаюццазаяўкайнапэўную
мастацкуюпраграму,вяртаннемда існагапсіхалагічнагатэатра. ізноў-такі
невыпадкова,падобна,прэм’ераспектакляпрыпаланадзеньнараджэння
коласаўскагатэатра.
П’есу, якую апошні раз ставілі на беларускай сцэне яшчэ ў 1970-я барыс
луцэнкаіУладзімірМаланкінунацыянальнымтэатрыімяМаксімаГоркага,
рэжысёрпрачытаўяксямейнуюдраму,пазбавіўшыяемоцныхсацыяльных
акцэнтаў (гістарычныхальбосучасных).Хоць,вядома, зусім«схавацца»ад
водгуллятагачасныхпадзейнемагчыма.«апошнія»,намаюдумку, —якраз
тойтвор,у«тканцы»якогасупярэчнасцічасувідавочнафармуюцьпсіхалогію
істасункіперсанажаў.
Сцэнічнуюпрасторуспектакляарганізоўваевялікікамін,прыцягальныліта-
ральнадляўсіхнасельнікаўдомакаламійцавых.за ім —вялікібелыстол,
і да яго, якдапрыстані, героі збіраюццанапачатку кожнайдзеі, а такса-
маўфінале,каліўсіх,быццамунябыце,будзеціхазасыпаць,сімвалізуючы
бегкасцьняўмольнагачасу,раўнадушныбелыснег(мастачкаСвятланаМа-
каранка).нападмацаваннеідэісцэнузапаўняерухомаяскуранаямэбля —
яскравызнакбылыхзаможнасціікамфорту,акасцюмыдакладнаадбіваюць
стыльэпохі(п’есабыланапісанаў1907—1908гадах).і —ніводнагаакцэнту
насучаснасці.
Рэжысёр дэталёва і дакладна перадае гісторыю складаных адносін між
бацькаміідзецьмі.тымчасамякстарэйшыянашчадкідобразасвоілінавуку
хітрасці,маны,прыстасаванстваізаўзоржыццяабралімаральныканфар-
мізмбацькоў,малодшыя,адякіхіснаясутнасцьрэчаўбыладобрапрыхава-
ная, уведаўшыраптампрамаральнуюнепрыстойнасцьбацькі, апынаюцца
ўперакуленымсвеце.абаронедзяцей,празняведанне,замоўчванне,віда-
вочна,спрыяланянькаФядосся(увыкананнізінаідыГурбо):успектакліяна
пераважнамаўчыць,алемаўчаннеінешматлікіярэпліківыдаюцьіпачуццё
ўласнайвіны,ібользаблізкіхлюдзей.
аленайцяжэй,відаць,былоўжыццаўролюакцёрам,героіякіх —перадусім
Соф’я,ВераіПётр —церпяцьасабістызлом,дэфармацыю.ДляСоф’і(алена
Шарэпчанка) вызначальнай, у пэўным сэнсе, аказалася сцэна са спадары-
няйСакаловай(бліскучаяакторскаяработаанжалікібаркоўскай).Празсум,
нудоту, тугу, балючае каханне да Якава яна пераасэнсоўвае сваё стаўлен-
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недадзяцей:змучваюцьстрах,непакой,пякучаеадчуванневіныперадімі.
зразумеўшыняздольнасцьштосьцізмяніць(слабых,кволыхдзяцейзламала
жорсткасцьсветуілюдзей),Соф'ястомленаўкленчваеіпросіцьіхдараваць.
ПератварэннесваёйгераініВерызнаіўнай,няўрымслівайдзяўчынкізра-
мантычна-кніжнымі ідэаламі ў цынічную кабету — нейкае «патэнцыйнае»
падабенства старэйшай сястры надзеі  — выдатна прадэманстравала ма-
ладая выканаўцаанастасія Рэўчанка. Страта ж ілюзій маладзёна дачынна
бацькі(зусяговідаць,акуратбацькабыўсвоеасаблівыммаральнымузорам
дляПятра)бязлітасназмянілагероя(уролізанятыяРаманСалаўёўіаляксей
анісеня).ігэтаезруйнаванне,гэтаякатастрофаўсвядомасцівыяўляюццаку-
дымацнейшымізаўплыўрэвалюцыянераў.
за конт нечаканага, але, між тым, грунтоўнага падыходу да размеркаван-
няроляў(каліартыстпрацуе«напераадоленне»)спектакльцалкаммяняе
звыклыя ўяўленні пра некаторых герояў Горкага. так, любоў у выкананні
СвятланыСухадолавайвыглядаезусімневыродлівай,з грубыміманерамі
іцяжкімхарактарам:янапрыгожаявысакароднаядзяўчыназдалікатнайі
чулайдушой.аляксандрапочастутрактаваліякбрутальнага,цынічнагама-
ральнагавылюдка.УразуменніжУладзіславаЖураўлёваёнвыглядаеда-
статкова прывабным і абаяльнымюнаком, амаль падлеткам.такім чынам,
прыкметнабачныпэўныкантрастміжвонкавыміўнутранымсветампамя-
нёныхперсанажаў.Выканаўцыдаводзяцьгледачадавысноў,якімменавіта
можабыцькожнызіхгерояў.Цікава,штоўроліЯкаваакцёрпараўнальна
малады,хоцьіздастатковымтворчымдосведамітонкайінтуіцыяй, —Яўген
лук’янаў.зазвычайжаЯкавагралівыканаўцысталагавеку(прыкладам,упа-
станоўцыМХатаназаходзесваёйтворчайкар’ерыягоўвасабляўМаркПруд-
кін).іўп’есеменавітажЯкаў —старэйшызсям’ікаламійцавых.
аднакуінтэрпрэтацыіМіхасякраснабаеваўсётрошкііначай.тамуйлюбоў-
нытрохкутнікнабываезусіміншыхарактар,авыканаўцаневыбіваеццаз
акцёрскагаансамбляіствараепераканаўчывобраз.іўсегэтыяпераўтварэн-
ніадбываюццанестолькізаконтвонкавайатрыбутыкі(грым,бакенбарды,
адпаведнаяхада,кіёк),колькіпразглыбокаеўнутранаепераўвасабленне —
артыстаігерояадпаведна.Цікавабылоб(ігэтаўзмоцніцьвобраз!),кабЯкаў
часадчасузбоку,наадлегласціназіраўзаўсім,штодзееццанасцэне,іпа-
ўставаўгэткіммаўклівымсведкампадзей.апакульёнчастасыходзіцьзаку-
лісы,нібызнікае.і,насуперакдраматургу,паміраетаксамазамежамісцэны.
Цэнтральнывобраздрамы —іванкаламійцаў(нездармааўтарзбіраўсяна-
звацьп’есу«бацька»),ролюякогадаволідалікатнавыконваемайстаркола-
саўскайсцэныГеоргійлойка.Пісьменнікпатрапіўнамаляваць іванакала-
мійцававыключначорныміфарбамі:ёнадназначнаагідны.ПрытымГоркі

быццамвысоўваесветузапыт:чамужніжонка(штоцікавіццамеркаваннем
прамужаўспадарыніСакаловай,алетаяведаеіванатолькізчутак),нідзеці
незаўважаюць(нехочуцьзаўважаць?)ягонаймаральнайгідасці?альбоім
насамрэч зручна не ведаць праўды, альбокаламійцаў вельмі добра ўмее
прыкідвацца(дзелясям’і?)прыстойнымчалавекам,звыкланосіцьмаску...
Успектаклікаламійцаўненастолькіхітрыпрайдзісвет,алеможавыключ-
наталенавітаапраўдацьсваенесамыягодныяўчынкіізвінаваціцьлюбога,
апрочсамогасябе.іробіцьёнгэтавельмішчыра,апантана,ледзьнепафас-
на.іншымразамнаватсумневыўзнікаюць:морэштасумленняўягоўсё-ткі
засталася?..
Уфінале,паслясмерцібрата,каламійцаў(як,зрэшты,ііншыяадмоўныяпер-
санажы)непарываеццаадразусысцісасцэны.Рэжысёр,адрознаадаўтара,
пакідаеўсіхнасельнікаўдомаразам,усупольнасці.Смерцьнібытаяднаеіх.
западаеціша,знікаюцьсловы,нехтацынічнаўсміхаецца,хтосьціперажывае
шчыраегора.натварыівана —разгуба,агаломшанасць,наватпадабенства
роспачы. Магчыма, у ягонай душы таксама, вось цяпер, нешта перамяня-
ецца —усчынаеццанейківыратавальныпералом...

1. сцэна са спектакля.
2. Вікторыя Шамардзіна (надзея), Вячаслаў Грушоў (лешч).
3. Зінаіда Гурбо (нянька Фядосся), Раман салаўёў (пётр), алена Шарэпчанка (соф'я). 
ФотаАндрэяЖыгура.
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Пошукновайтэатральнаймовынепарыўназлучанызадкрыццёмнезасво-
енайтэатральнайпрасторы.беларускіакадэмічнытэатрюнагагледача,якіў
2014годзеадчыніўсваедзверыпаслядоўгайрэканструкцыі,упэўнымсэнсе
вымагаўабжывання,то-бокпраўдзівагазасваеннямагчымасцяўсвайгоста-
рогабудынка(дарэчы,архітэктурнагапомніка).СпраўдзіцьгэтавыпалаЦэн-
трутворчыхпраектаў —ягоўтэатрыстварылідля,такбымовіць,паляпшэння
якасціўплывунааўдыторыю.Маленькімгледачам,педагогаміспрактыкава-
нымпрафесіяналамтэатраЦэнтрпрапануетворчыясустрэчыздраматурга-
мі, пісьменнікамі, рэжысёрамі і артыстамі, майстар-класы, лекцыі, трэнінгі,
тэатральныяэкскурсіі.Уякасціэксперыментальнайпрасторырэжысёрывы-
карысталіпарадныялесвіцытэатра,Вялікаефае(такзвануюелачнуюзалу)
іпамяшканнідлярэпетыцый.Мікрасцэныпрымуцьпатрыццацьгледачоўі
дадуцьшанецналадзіцьзваротнуюсувязьзкожным.
афішаЦэнтратворчыхпраектаўабяцаеразмаітыяінтэрактыўныяспектаклі.
Прыкладам,чароўнуюгісторыю«балотнаякаралева»пап’есе«нерасказвай
мне казкі!»таццяны Сівец, якой папярэднічае тэатралізаваны аповед пра
папулярныхміфалагічныхперсанажаў —духаўпрыродыісялянскайгаспа-

тэ атр  
жы ве па ўсюль
ЭкСПеРЫМенталЬнаЯСЦЭна
ЦЭнтРатВоРЧЫХПРаектаўтюГа

даркі.альбоабсалютнапраўдзівуюгісторыюзаркестрам«Прыгодыаранжа-
вагахлопчыка»пааднайменнайаповесціВерылапаравай —аркестр,яквы
здагадаліся,будзепрысутнічацьупоўнымскладзе!казкапрашчодруюмуху
ігераічнагакамара«Муха-цакатуха»паводлекарнеяЧукоўскагаяшчэўрас-
працоўцы,апрэм’ера«катаўботах»ШарляПэро(версіюдлятэатранапісала
загадчыцалітаратурна-драматургічнайчасткітэатраЖаналашкевічпавод-
летвораўнекалькіхдраматургаў-папярэднікаў)ужоадбылася...уіерусаліме,
наФестываліфранцузскайказкі:«беларускіягосціпаказалівельмісучасную
версіюгісторыімаркізакарабасаіягоцудоўнагасябраката.Гэты“котубо-
тах”інтрыгуе,прымушаесуперажываць.тутшматдынамікі,выдумкі,добрыя
маладыяівельмізабіяцкіяартысты.Выдатнаразумеедзяцей,дакладнаад-
чуваесённяшнірытмінервтэатрарэжысёр-пастаноўшчыкУладзімірСавіц-
кі», —пісалапраспектакльізраільскаяпрэса.
ПаказтюгаўскіхэксперыментальныхработуМінскураспачалаказка«асця-
рожна,прынцэса!»наталліМарчукупастаноўцыДар’іМарчанкаіафармлен-
нігалоўнаймастачкітэатраларысыРулёвай(маладаярэжысёркавядомая
сцэнічнайпрацай«Ціспяваюцьэльфы?»паводлеп’есы«Якястаў...»Ярасла-
выПуліновіч,чыяпрэм’ераадбыласядвагадытамуўГомельскімабласным
драмтэатры).ПарадныямармуровыяўсходыдляспектакляДар’яМарчанка
абраласамаінепамылілася,ботакіінтэр’еружоствараевыявупалаца.лёгка
дапусціць,штоён —каралеўскі.Суседняекаралеўства,дзежывуцьгобліны,
месціццападусходамі,закаванымімеднымікратамі.нібыўбеларускайна-
роднайпесні,дзепераборлівуюнявестузамужузяўтолькіЦарЯшчур,у п’есе
наталліМарчук прынцэсу са згодыбацькі-караля выкраў кароль гоблінаў,
але вельмі хуткапра гэтапашкадаваў.Пакуль замак караля гоблінаўпад-
парадкаваўсяволікаралеўскаедачкі,анавокнахмеркавалісяз’явіццару-
жовыяфіранкі,прынцэсаасэнсавала,штоапошнізадпрэчаныхёюпрынцаў
быўмілымівыдатнатанчыў(якстылягі1950-х,прынціпрынцэсатанчаць
твіст проста намармуровых прыступках!). нажаль, у эпізодзе, дзе прынц
выдаесябезаіншага,кабпрынцэсаадразуягонепазнала,гульняўслепату
іглухатувыглядаемінімумнесучаснаўграмадстве,скіраванымдаінклюзіі.
Пластыка нястрашных гоблінаў, каляровы куфар з фальшывым дном, як у

нумары фокусніка са знікненнем
ці распілоўваннем асістэнткі, адсы-
лаюць да еўрапейскага цырка. ад-
метныя гарнітуры герояў створаны
з улікам асаблівасцяў дзіцячайпсі-
халогіі —яркія,фантазійныя,дэталё-
ва-падрабязныя, а значыць, дзецям
іх хочацца разглядаць. Візуальная
эстэтыка спектакля нараджае аса-
цыяцыі з мультфільмам «Жоўтая
падводнаялодка»рэжысёраДжор-
джа Данінга (1968), а «каханне  —
гэта ўсё, што табе трэба» ад the
beatles робіццажыццесцвярджаль-
ныммузычнымфіналам.
Уседарослыякалісьцібылідзецьмі,
усе дзеці аднойчы стануць дарос-
лымі... Стваральнікі тэатральнага
крэатыву, адрасаванага самайпер-
спектыўнай катэгорыі гледачоў, не
выпадкованатхнілісясловамівялі-

кагаказачнікаГансакрысціянаандэрсенапратое,штоказкіпавінныжыць
іўкроплівады, іўмарскойхвалі.Самтэатржывегэтулькі,колькі існуюць
грамадскіястасункі,азімііміфатворчасць.Хайутэатрынашаганяпростага
жыццясасваімімаскамі,амплуаіўмоўнасцямізнойдзеццамесцапростым
цудамічароўнымэксперыментам!

сцэны са спектакля «асцярожна, прынцэса!».  
Фотазархіватэатра.



сакавік,  2018    

                                                                                                                Рэ цэн з і і 4343арт-дайджэст      кіно
Візуальны

ям
астацтвы

Артдайдж
эст

3
«М

астац
тва»№

8
(4

1
3
)Ж

нівень,2
0
1
7

●УМ
узеіГугенхайм

аўіспан
скім

Більбаапа17верасня
працуевы

става«Пары
ж
,

канецстагоддзя:Сіньяк,
Рэдон,ТулузЛатрэкііх
сучаснікі».Яквы

нікаез
назвы

 —
праектпраэпоху

паліты
чны

хкатаклізм
аўі

м
астацкіхпераўтварэнняў,

увы
нікучагоз’явілісяно

вы
яплы

ні,якіявы
значы

лі
развіццёартунапрацягу
ўсягоХХстагоддзя.Вы

става
ўнікальнаягалоўны

м
чы

нам


там
у,ш

тоэкспанаваны
яра

боты
 —
зпры

ватны
хкалек

цы
й:120карцін,м

алю
нкаў,

акварэлей.КуратаркаВіўен
Гры

нзасяродзіласянанеа
ім
прэсіянізм

е,сім
валізм

е
і творчасцігрупы

«Н
абі».

●УлонданскайBarbican
ArtGalleryда21верас
няпрэзентую

цьспадчы
ну

знакам
ітагаам

еры
канскага

сам
авукаЖ

анаМ
іш
эля

Баскія —
граф

іціста(піянера
нью

ёрскагастры
тарту

1980х)іняўры
м
слівага

неаэкспрэсіяніста.Д
асваёй

ранняйсм
ерціў27гадоўён

паспеўствары
цьбольш

за
тры

ты
сячы

работ,якіясён
няраскіданы

япапры
ват

ны
хкалекцы

ях,з іхібы
лі

адабраны
якалястапрац

дляпрэзентацы
іў Барбікан

цэнтры
.Баскіеўская«Boom


forReal» —

перш
аяпоўна

м
аш

табнаяяговы
ставаў

Англіі,янапланаваласяяк
своеасабліваярэканструк
цы

яперш
айвы

ставы
Баскіі,

праведзенайу1981годзе,
зчагоіпачаласяягосус
ветнаяслава.Лонданская
экспазіцы

япачнеццасёлета
21верасняіпрацягнецца
да28студзеня2018.
●Вы

става«Рэнесансу
Венецы

і.Тры
ум

ф
пры

га
ж
осціікрахж

ы
вапісу»ў

М
узеіЦ

ісэнаБорнем
ісы


прэзентуем

айстроўXVI
стагоддзя,такіхякТы

цы


ян,Веранезэ,Ц
інтарэтаі

Лато.П
рацы

сведчацьпра
эвалю

цы
ю
тагачаснагаж

ы


вапісу —
ад увагідаколеру

іназіранняўзарэальнасцю


дападзеннятэхнічнагам
ай

стэрстваўпозніхработах
аўтараў.Венецы

янскаяш
ко

лаўперы
ядРэнесансувы


лучаласясваім

івы
клю

чны
м
і

калары
сты

чны
м
іякасцям

і.
●Унідэрландскайлакацы

і
Foam

праходзіцьвы
става

легендарнагаф
атограф

а
ГорданаПаркса.Ёнстаў
перш

ы
м
рэж

ы
сёрам

аф
ра

ам
еры

канцам
уГалівудзе,

якізняўпоўнам
етраж

ны


м
астацкіф

ільм
.П

арксна
зы

ваўсваю
кам

еру«зброяй
вы

бару»іпразф
отазды

м
кі

звяртаўагульную
ўвагуна

сегрэгацы
ю
,м

аргіналіза
цы

ю
,несправядлівасцьі

беднасць.
●М
іж
народны

цэнтрф
ата

граф
ііўН

ью
Ёркупаказвае

«М
аніф

естM
agnum

».Вы
ста

вапры
свечанаязнакам

іта
м
уагенцтву,заснаванам

у
неўзабавепаслязаканчэння
Д
ругойсусветнайвайны


такім

ізнакам
іты

м
ім

айстра
м
і,якРобертКапа,Анры


КарцьеБрэсон,Д

ж
ордж


Родж

аріД
эвідСейм

ур.Д
ля

агенцтвабы
ластвораная

велізарнаяколькасцькуль
тавы

хф
атаграф

ій.Уролі
арганізатарагэтайвы

ставы


вы
ступіўКлем

анШ
эруз

М
узеясучаснагам

астац
тваСанФ

ранцы
ска,які

ранейпрацаваўуЦ
энтры


П
ам

піду.Ф
атаграф

ііагенц
твабудуцьпрадстаўлены

ў
ты

м
вы

глядзе,якяны
бы

лі
апублікаваны

яперш
апачат

кова —
угазетах,часопісахі

м
астацкіхкнігах.

●УМ
уніцы

пальны
м
м
узеіў

Гаазеда24верасняпрацуе
праект«Адкры

ццёМ
ан

дры
яна.Ам

стэрдам
,Пары

ж
,

Лондан,Н
ью

Ёрк»,пры
све

чаны
ю
білею

ўзнікнення
м
астацкагакірункуD

eStijl.
М
узейвалодаенайбуйней

ш
айкалекцы

яйработП
іта

М
андры

яна —
300твораў,

якіяіплануепаказаць.
Гарады

,пералічаны
яўназ

ве,М
андры

янлічы
ўсваім


дом

ам
,пакульнепераехаў

уН
ью

Ёрк,дзепраж
ы
ўда

сам
айсм

ерці.
●Тэм

аты
чнаявы

става«Пікаса
напляж

ы
»будзепаказа

наяўВенецы
і.Экспазіцы

я
вы

будаванаяваколкарціны


П
аблаП

ікаса«Купальш
чы


цы

»(1937)зкалекцы
іП

егі
Гугенхайм

,асам
праект

пры
свечаны

тэм
епляж

а
яклейтм

аты
вутворчасці

м
астакападчасягож

ы
ццяў

П
равансе.Сёлетапачы


наеццасеры

яз40вы
стаў

прасувязівы
находніка

кубізм
узМ

іж
зем

нам
ор’ем

,

якую
арганізуепары

ж
скі

М
узейП

ікаса.П
ерш

айуёй
станеэкспазіцы

якасцю
м
аў

ідэкарацы
й,створаны

хм
ас

таком
длябалета«П

арад»
трупы

СяргеяД
зягілева,яна

адкры
еццаўкрасавікуў

неапалітанскім
м
узеіКапа

дзім
онтэ.Вы

ставу«Спагада
іж

ах.П
ікасанаш

ляхуда
“Гернікі”»м

ож
набудзе

ўбачы
цьзкрасавікаўМ

узеі
каралевы

Саф
ііўМ

адры
дзе.

● 7еМ
аскоўскаебіенале

сучаснагам
астацтваадкры


ецца19верасняўН

овай
Траццякоўцы

наКры
м
скім


Валеіпрацягнеццада18
студзеня.Куратаркайасноў
нагапраекта«Завоблачны

я
лясы

»сталаЮ
каХасэгава,

галоўнаякуратаркаМ
узея

сучаснагам
астацтваўТокіа.

Згодназяеканцэпцы
яй,

лесз’яўляеццам
етаф

арай
зям

ліікультурны
хкаранёў,

утойчасякаблокізвязаны
я

зм
агчы

м
асцям

ісучас
ны

хтэхналогійуабм
ене

інф
арм

ацы
яйізносінбез

м
еж

аў.Сяродзапрош
аны

х
зорны

худзельнікаўбіенале
м
ож

наадзначы
цьспявачку

ім
астачкуБ’ёрк,якаяпрад

ставіцьнавы
ставесваю


відэаінсталяцы

ю
альбо

digitalпраект.

1.ПолФ
уско.Агенцтва

M
agnum

.Ф
атаграф

іязроб
ленаязж

алобнагацягніка
РобертаФ

рэнсіса«Бобі»
Кенэдзі.1968.
2.Ж

анМ
іш
эльБаскія.Без

назвы
.Зм

еш
анаятэхніка.

1982.
3.П’ерБанар.Лю

дзінавулі
цы

.Алей.1894.
4.ПітМ

андры
ян.Перам

ога
бугівугі.Алей.1942—

1945.
5.ПаблаПікаса.Купальш


чы

цы
.Алей.1937.

6.ПольСіньяк.СэнТрапэ.
Ф
антандэЛіс.Алей.1895.

7.Д
ж
аком

аПальм
аСта

рэйш
ы
.Партрэтдзяўчы

ны
.

Алей.1520.
8.ГорданПаркс.М

ухам
ед

Алі,М
аям

і,Ф
лоры

да.Ф
ата

граф
ія.1966.

6—17красавікаў стам бу ле
пройдзеXXXVII між на род ны 
кі на фес ты валь.Гэтыфорумвырас
зтрадыцыйнагастамбульскага
фестывалюмастацтваўіцяпер
прапануепрыхільнікамкіноцэлы
шэрагразнастайныхпраграмз
усягосвету.апрачаміжнароднай
конкурснайпраграмы,Стамбульскі
кінафестывальдазваляепазнаёміц-
цазнавінкамітурэцкайкінаіндус-
трыі,акінематаграфістам —паў-
дзельнічацьурынкукінапраектаўі
адмысловыхтрэнінгах.

з11 па22красавікаўбуэнас-
айрэсеадбудзеццаXX між на
род ны фес ты валь не за леж на га 
кі но BAFICI(buenosAiresFestival
internacionaldeCineindependiente).

Цяпергэтанайбольшуплыво-
выміжнародныкінафестывальу
Паўднёвайамерыцы,якіканцэн-
труеццанадэманстрацыістужак,
штонетрапляюцьузвычайны
камерцыйныкінапракат.Фесты-
вальнымгасцяміжыхарамгорада
прапануюцьпраграмыналюбы
густ —bAFiCiнезасяроджваеццана
пэўнайтэматыцыабожанрах.У пра-
грамефэстуякпоўнаметражнае,
такікароткаметражнаекіно,стужкі
длядзяцейідарослых,утымліку
дакументалістыка.аднойзасаблі-
васцяўфэстуз’яўляюццапаказына
адкрытымпаветры —упаркахіна
плошчахаргенцінскайсталіцы.

з18 па24красавікаўВісбадэне
(Германія)пройдзефес ты валь кі но 
цэн тра ль най і Усход няй еўро
пы  goEast.кожныгодукрасавіку
goeastператвараегэтыгораду
адзінзсамыхважныхміжнародных
цэнтраўкіноўеўропе.каля140

мастацкіхфільмаў,дакументаль-
ныхікароткаметражныхстужак,
прадстаўленыўсяміраздзелахфес-
тывалю.Праграмыразлічаныякна
прафесійныхнаведвальнікаў,такі
намясцовыхгледачоў,аматараўкі-
но.ЯкпраектdeutschesFilminstitut,
галоўнайкінематаграфічнайуста-
новыГерманіі,фестывальgoeast
прысвяціўсябетаму,кабпрадста-

віцьразнастайнасцьібагаццекіно
ЦэнтральнайіУсходняйеўропыў
«сэрцызахаду»іўмацавацьягоў
грамадскайсвядомасці.бо,нягле-
дзячынавялікіпоспехстужакз
ЦэнтральнайіУсходняйеўропына
міжнародныхфестывалях,яныўсё
яшчэрэдказ’яўляюццаўрэгуляр-
нымеўрапейскімкінапракаце,і мі-
сіяgoeastякразутым,кабзмяніць
становішчадалепшага.У гэтым
годзепраграмнаядырэктарка
ХеленГерытсэнзапрашаенановую

часткуфэсту —goeastbioskop.на
апошняйабяцаюцьпаказстужакз
краіназначанагавышэйрэгіёнабез
падзелунааўтарскаеабокамер-
цыйнаекіноібез«ціскукрытычна-
гаразбору».

з19 па26красавікапройдзе
саракавымас коў скі між на род
ны кі на фес ты валь.традыцыйна
гэтыкінаагляд,якіадносіццада
фестываляўкласу«а»,адбываецца
ўдругойпаловечэрвеня.алесёлета
зробленавыключэннез-заЧэмпі-
янатусветупафутболе.Маскоўскі
кінафэстзаўсёдыпрываблівае
разнастайнасцюсваіхпраграм.Хоць
апошніядзесяцігоддзі,памерка-
ваннікрытыкаў,конкурсныагляд
ММкФзначнааслабеў.тымнеменш
уімразадразуўдзельнічаюцьібе-

ларускіястужкі.Прынамсі,менавіта
дляфільмаўзкраінбылойсавецкай
прасторынамаскоўскімфестывалі
існуеадмысловаяпазаконкурсная
праграма.Штотычыццабелару-
саў,дыкапошняйгучнайпадзеяй
длянашайкраіныўМасквестала
перамогастужкіандрэякудзіненкі
«акупацыя.Містэрыі»ў2005годзе
ўдругойпазначнасціконкурснай
праграмеММкФ«Панарама».

з26красавікапа6 маяўпарту-
гальскайсталіцыпройдзе
indieLisboa — між на род ны фес ты

валь не за леж на га кі но.Партугалія
апошніядзесяцігоддзівылучаецца
своеасаблівымаўтарскімкінематог-
рафамПедрукошту,МігеляГомеша,
Мануэлядзіалівейрыдыіншых
мастакоўадкіно.тамунездарма
надзвычаймодныкінафорум,які
лічыццасвоеасаблівайальтэр-
натывайфестывалямкласа«а»,
адбываеццаменавітаўлісабоне.
indieLisboaпройдзеўжоўпятнац-
цатыраз.Ягозаснавалінапачатку
двухтысячныхмаладыякінаама-
тары,штохацеліадкрыцьновыя
імёныўсусветныміеўрапейскім
кіно.Фестывальпаступовастановіц-
цаМекайкінаманаўзусёйеўропы,
прапануесмелывыбарнезалежнага
кіно,атаксамацікавыяпраграмы,
сяродіх«Партугалія.кінапаказы»,
агляднядаўніхнацыянальныхфіль-
маўгэтайкраіны.

з27красавікапа7 маяўкра-
кавеадбудзеццаміж на род ны 
кі на фес ты валь Off Camera.не
трэбаблытацьягозміжнародным

фестывалемкароткаметражнага,
анімацыйнагаідакументальнага
кіно,якіпраходзіцьугэтымгорадзе
напачаткучэрвеня.offCamera
прапануесваймугледачутакзванае
незалежнаепоўнаметражнаеігра-
воекінозПольшчыдыіншыхкраін
іпадтрымліваекінематаграфістаў
напачаткуіхкар’еры.Упраграму
фэстузвычайнаўваходзяцькаля
100стужак,нетолькіновых,але
ікінакласікі.Праглядыідыскусіі
offCameraладзяццанапляцоўках
самагарознагакшталту,утымлікуў
падземнымкінатэатры.

1. эмблема кінафестывалю ў Буэнас
айрэсе.
2. аляксандр колбышаў у стужцы «акупа
цыя. містэрыі».
3. падчас праглядаў у Буэнасайрэсе.
4. Рэжысёр педру кошта.
5. кадр са стужкі «акупацыя. містэрыі».
6. Рэжысёр андрэй кудзіненка.
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рэжысёртаксаманеімкнеццанапісацьпартрэтпаэта,алеставіцьуцэнтряго
Слова.Яногучыцьнарозныхмовахзрозныхвуснаў,арнаментамабвіваючы
карціну.купалаўскіяпаэтычныярадкістараннавыгаворваюць,прачытваюць
інаватспяваюць.набеларускай,англійскай,кітайскай,нямецкай…амбаса-
дарызамежныхкраін,мясцовыясяляне,школьнікі.Словапаэтапранікаеў
кадр,знітоўваеццазгукавымландшафтамзамежамібачнага.тодаенырцаў
мінулае,тосутыкаеццазсучаснасцю.тозгасае,тозноўажывае.торассціла-
еццаілюстрацыяйбачнага,тораспасціраеццадасэнсавагагарызонту.
Мінулаеўфільмеўвасобленачорна-белайхронікай —этнаграфічныянаве-
лы,пагрозлівыпоступ1930-х,даўнозніклыятвары…Гэтыякадрыкаменту-
юцьхрэстаматыйныярадкі«ахтотамідзе?беларусы».Сучаснасцьжапры-
адкрываеццапразрасколатуюбеларускуюідэнтычнасць.Штосьцінакшталт:
«ахтотут?беларусы?»Сельскіяшкольнікідыстаражылыбеларускайправін-
цыівыходзяцьнапершыплан.Мясцовыяпадлеткінемогуцьуцямнапатлу-
мачыць,хтотакіЯнкакупала.Пажылыялюдзітаксамазбянтэжаныяпытан-
нем,ціпатрэбнаімпаэзія.
Ускалыхваюцьдраматургіюфільматрыімпульсы,трыэпізоды,каліўбелару-
саўраптампрарэзваеццаўласныГолас.Яшчэнестараясялянка,пагасіўшыса-
рамлівасць,раптамзапальчывапералічваеімёны:купала,танк,багдановіч…
ЯесуседкапаслякароткайпаўзыпачынаевыцягвацьзглыбінісвайгоЯ паэму
«курган» —радокзарадком:«Паміжпустак,балотбеларускайзямлі…»
і,нарэшце,красамоўна-метафарычныэпізодукласе.Падлетак,намагаючы-
сяпадладзіццадамузычнайфанаграмы,пачынаеспяваць«Спадчыну».Яго
нясмелыголаснедапасоўваеццадамеханічнагаакампанементу.Фанаграму
выключаюць, і хлопец, нібырассунуўшыўнутраныябар’еры, набывае сва-
бодуваўласнымсола:«адпрадзедаўспаконвякоў /Мнезасталасяспад-
чына…»
Уфільмегучыцьіголассамогакупалы —фоназапіс1934года.Паэт«спявае
песнь»савецкамубудаўніцтву.алекаліўважлівапрыслухацца,тодвухсэн-
соўнасцьадчуеццаўпершайжастрафе:«Прыйдзеновы —амудры —гіс-
торык... і сказдзіўны,праўдзівы…абпадзеях,людзяхпавядзе».Паэтумее
гаварыцьадно,выказваючыіншае.і рэжысёрВіктараслюк —таксама.

На ста ль гія па су час нас ці
ДакУМенталЬнЫЯСтУЖкикінаСтУДЫі«летаПіС»за2017

за МінУлЫ ГоД СтУДЫЯ «летаПіС» назаПаСі ла СаліДнае ПаРтФоліа. колЬкаСЦЬ
ФілЬМаў СЯГнУла ўВеРХ, іХ ПРаЦЯГлаСЦЬ РазГаРнУлаСЯ ўШЫР. за каДРаМ, Як ка-
ЖУЦЬФілЬММЭЙкеРЫ,наШаГааГлЯДУПакінеМ11каРоткіХСтУЖак,зРобленЫХПа
заМоВаХ РознЫХ ВеДаМСтВаў іаРГанізаЦЫЙ. іХ СУкУПнаСЦЬ накШталт ВалУна,
ЯкінаўРаДЦіМаГЧЫМаПРаСУнУЦЬДаГлеДаЧа.зВеРнеМСЯДатЫХФілЬМаў,Што
незаўВаЖанЫМінезаСтанУЦЦа.ніФеСтЫВалЬнЫМіЖУРЫ,ніГлЯДаЦкаЙаўДЫто-
РЫЯЙСПеЦЫЯлізаВанЫХтЭлеканалаў..

на тал ля ага фо на ва

У по шу ках сва ёй атлан ты ды
надварынепростаіншычас —іншаяэпохазвольнаймедыйнайпрасторай.
беларускіярэжысёры,бадай,ведаюцьсённяшніятрэнды.алегодзагодам
янызвяртаюццада тэмыправінцыі, далёкаймінуўшчыны, запаведнікавых
зон.івідаць,прычыныгэтаганеканцэнтруюццатольківаколасобзаказчы-
каў.
кінапаэма Віктарааслюка «беларускаяатлантыда» (52  хв., аператарана-
тольказазаеў) —безгероя.то-бокперсонакерамістаСяргеябандарэнкіса
знакамітагамястэчкакрэва,якінадумаўзбудаваць«новыкрэўскізамак»на
сваёйсядзібе,канешне,з’яўляеццацэнтральнайпостаццюфільма.народны
майстраходзіцьпаваколіцах,слухаепаданнібабулек,«абмацвае»Мінулае
(зарослыямохамнадмагільныякамяні,падмуркіідзоты),капаегліну,будуе,
гандлюесваімідробнымірамесніцкімівырабамі.інаватнештанаігрываена
губнымгармоніку,незважаючынаадчайнаескавытаннесабакі.
Усяпаэтыка гэтага кінатвора, такбымовіць, цэнтрабежная. Сяргейбанда-
рэнкаўласнаручлепіцькопіювежы,аВіктараслюкузводзіцьвобразЧасу.
Скрозьруіныкрэўскагазамкапрарастаюцьдужыяветракі.Верталётыгамо-
няцьунябёсах.Хуткая«атамнаялінія»застраўцапрарэзваепаветра.алегэ-
танепростанаступцывілізацыі.Устужцыамальаплакваеццазабраныкрай.
Рэжысёрдадаеўвідэашэрагчорна-белыяэпізоды-цытатысасваіхфільмаў
«кола» (2002) і «андрэевыкамяні» (1999), ураўнаважваемінулае з сучас-
ным.Гадыпрацяклі —нічогапасутнасцінезмянілася:тыяжаўталаўкі,таяж
пакутліваявосеньскаядарога,занядбанаяхата.івясковаепахаванне.
Якіраней(якізаўжды),тутсумуедождж,гойдаеццанабылінкахвецер,пры-
ціскаюццадагаліняблыкі,несаграваераўнадушнаесонца.Мясцовылюд,як
ізаўжды(якіраней),збіраенаполібульбу,паўтараенебыліцы —накшталт
«сюжэта»праімператрыцукацярыну.Ціпрацаркву,якуюнібытабудуена
падвор’іСяргейбандарэнка, —малаштотамнатаблічцыазначана«копія
крэўскага замка». «беларуская атлантыда»  — няспешная, нешматслоўная
рэканструкцыяЧасу,якінасамрэчіз’яўляеццагалоўнымгероем,страчаным
назаўжды.
Праістотнае,штоніякнеспалучаеццазсучаснасцю,«прагаворваецца»Вік-
тараслюкіўфільме«Янкакупала»(26 хв.,аператаранатольказазаеў).тут
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Двойчынаэкранеўзнікае знакамі-
тыкадр —купалаглядзіцьнанасса
сваёй далечы, лёгкім прыжмурван-
неммаскіруючыняўцешнысмутак.
наогулэмацыйнаятраекторыяфіль-
ма(прынамсідляаўтарагэтыхрад-
коў) —нібыарка,штозлучае«адвеч-
ную песню» і «Раскіданае гняздо».
Цытат з гэтых купалаўскіх твораў
няма. але ўся гармонія экраннага
чытання падназвай «Янкакупала»
падштурхоўваедатакогаадчування.
Жывуюпеснюўвасабляепаэзіяку-
палы. незавершанасць беларускага
Дома (гнязда) прадстаўлена праз
нашу паўсядзённасць. «Янка купа-
ла» — не мажорны, не «вітрынны».
Ён быццам белы верш. Падобна,
рэжысёр пакутліва складаў кадры-
радкі, эпізоды-строфы, аднак усёж
незнайшоўрытмпаэтычнайформы,
якаяліеццавольнаінязмушана.аз
інтанацыяйсамогаЯнкікупалыВік-
тараслюксупаў,бовыйшаў(магчы-
ма,несвядома)уэкзістэнцыяльнуюі
ментальнуюпрасторубеларуса.
Далучаецца да гэтага экранна-
га сугучча фільм юрыя Цімафеева
«агмень»(39 хв.,аператаріванГан-
чарук). тут вобразам-рэзанатарам
служыць вёска лактышы Ганцавіц-
кага раёна брэсцкай вобласці. тры
мясцовыя «дзядзькі» — культработ-
нік (Мікалай ленкавец), гарманіст
(аляксандр ленкавец) і паэт (аляк-
сандр Матусевіч)  — адчайна рату-
юцьсвет,штознікаенавачах.
Пралог падкрэслена сімвалічны:
экскаватар угрызаецца сталёвымі
зубамі ў драўляную сцяну сельска-
га дома. і маятнік аповеду рушыць
усупрацьлеглыбок.адзінзаадным
ідуцькадрызгумарыстычнайафар-
боўкай. Вось культработнік вядзе
экскурсію па экспазіцыі пустых бу-
тэлек. а вось рэпеціруе мініяцюру
«Пьянству —бой!».таксамаўфільм
убудаваныканцэртна-музычныяну-
мары,што дадаюць дзеі мажорных
нот.ітымнеменшянытолькіфлёр,
скрозь які прасочваецца мінорны
лад. на яго настройвае перадусім
прастора, што выглядае нібы пуст-
ка.Умясцовымклубе —адзінкавыя
гледачы, таксама як і экскурсанты
на антыалкагольнай выставе шкла-
тары. Журбы дадаюць зімовыя
пейзажы: замеценыя па самы дах
кволыя хаты, белыя голыя раўніны,
скручаныя самотныя дрэвы… тры
чалавекі (культработнік, гарманіст
ды паэт) калядуюць у азяблай вёс-

цы. Яны наведваюцца ў дом, дзе
маладжавыя гаспадары яшчэ пад-
трымліваюцьцяпло.алесвяточнага
настрою няма. Гэты міні-сюжэт за-
вяршаеццапартрэтаммужаіжонкі,
якіяглядзяцьскрозьвялізнуюбута-
форскую калядную зорку наўпрост
углядзельнуюзалу —алененанас,
а празнас.Увечнасць.
Драматызм «агменю» згушчаецца
паволідыробіццаадчувальнымза-
даўга да размовы культработніка,
гарманіста ды паэта аб заняпадзе
лактышаў. Першы збой з тэматыч-
най траекторыі «культурнае жыц-
цё лактышаў» — эпізод пахавання.
купка людзей моўчкі рухаецца па
дарозе.іздаеццаспачатку,штогэта
нейкаятрэшаваясцэнка,зрэжысіра-
ваная рэчаіснасцю і выкарыстаная
Цімафеевым.аднакдругіэпізодпа-
хаванняфункцыянуеўжоякрэфрэн.
Самі могілкі, што раз-пораз з’яўля-
юццаўкадрахнадальнімплане,ро-
бяццазнакамвыспымёртвых.
Яшчэадзінважнылейтматыў«агме-
ню»  — чорна-белая школьная фа-
таграфія, на якой юныя жыхары
лактышаў паглядаюць на нас з ХХ
стагоддзя. Праз гэтае фота рэжы-
сёр вымярае мінулым сучаснае:
часы напластоўваюцца нібы ў пад-
военай экспазіцыі. Выстройваюцца
ў шэраг некалькі тыповых крэслаў
для першакласнікаў. на некаторыя
асцярожна прысаджваюцца ста-
рыя, большасць застаецца пустымі.
на тлемогілак здымаецца «сямей-
ства»… Гэты эпізод яднае кульмі-
нацыю і фінал фільма, прасякнуты
інтанацыяйразвітання.
«агмень»апавядаепраачаг,уякім
тлеюць апошнія вугольчыкі ад
лёгкага подыху беларускамоўна-
га культработніка, гарманіста ды
паэта. Можна дакараць аўтараў за
труізмы — тленнасць быцця, хутка-
плыннасць жыцця, сэнс існавання.
алежвечныяісцінынасамрэчпрос-
тыя, хоць невідавочныя. Між тым
у фільме спакваля ўзнікае і расце
асноўны вобраз, пашыраючыся да
сімволіка-метафарычнага абагуль-
нення:лактышытоесныяРадзіме.

З кні гай у еўро пу
Пра роднае, радаводнае  — фільм
«Першадрук» (39  хв., аператар
аляксандр акавіцкі). Рэжысёр ігар
Чышчэня намагаўся пераадолець
формулу кіналекцыі пра Скарыну.
Ён імкнуўся пабудаваць экранны
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аповед так, каб вобразы і сэнсы
праляглімастаміпразэпохі,краіны
ігарады.тамуўякасцізачынуабра-
напанарамакарлавамостаўПразе,
штояднаедваберагіВлтавы.наад-
ным —шматлюднаярынкаваяплош-
ча. на другім — узвышана-зацішны
ансамблькаралеўскагапалаца.кар-
лаў мост у «Першадруку» — паэты-
заваная прэлюдыя, архітэктурная
каштоўнасць,падтрыманаявідавымі
кадрамі Полацка, Вавеля, Вільнюса.
Функцыю вобразна-сэнсавых апор
фільмавыконваюцькнігаібібліятэ-
ка.кнігаўігараЧышчэні —важней-
шаядзейнаяасоба.Янапрадстаўле-
нафаліянтаміФранцыскаСкарыны,
што зачароўваюць рытмам сваіх
літар на роўнавялікіх экрану ста-
ронках.
некалькі тонкіх аркушаў замаца-
ваны на аборцы для прасушкі. іх
белы колер нібы чыстае палатно
длямастака.Потымкволыяаркушы
на цяжкім друкаваным станку пе-
раўтворацца ў старонкі: на кожнай
з’явіцца некалькі слоў  — Першых.
Словы сальюццаўрадкі. Радкі збя-
руцца ў тамы  — «людзям простым
паспалітым і дзеля памнажэння
добрых звычаяў». Гэты лейтматыў
падрыхтоўвае эпізоды сучаснасці.
на традыцыйным кніжным кірма-
шы ў Мінску шматгалоссем звіняць
вокладкі тысяч розных выданняў.
Побачзімі —друкарскістанокэпохі
ГутэнбергазкалекцыігісторыкаУла-
дзіміра ліхадзеева. а ў наступным
кадры лаўрэат нобелеўскай прэміі
Святланаалексіевіч падпісвае свае
кнігі чытачам.такі мост перакідвае
рэжысёрзПрагіўМінск.Мостцыві-
лізацыйны,кроскультурны —моцны,
яккарлаў,хацяінекаменны.
бібліятэка ў фільме, нібы пантэон,
паказана ў манументальнай статы-
цы. Яе абагульнены вобраз збіра-
ецца з чатырох будынкаў розных
архітэктурных стыляў. бібліятэка
Страгаўскагакляштаруінацыяналь-
ная бібліятэка Чэхіі (клементынум)
уПразе — храмы, дзе кнігі жывуць
побачзмаляўнічыміфрэскаміірас-
кошайбарочнайлепкі.Расійскаяна-
цыянальная бібліятэка ў Санкт-Пе-
цярбургу,наадварот,па-класіцысцку
стрыманая. нацыянальная бібліятэ-
ка беларусі па-сучанаму адсвечвае
гладкімішкляныміпаверхнямі. біб-
ліятэкі не толькі сімвалізуюць дом
(палац) кнігі. Яны маркіруюць эфе-
мерную па сутнасці, але вельмі

важнуюгуманітарнуюпрастору,што
яднаебеларусьзастатняйеўропай.

У твор чым сер пан ты не
іншыракурсгэтагаяднання —праз
творчуюасобу —пададзеныўфіль-
махМіхаілаЖданоўскага «Маэстра
анісімаў» (52  хв., аператар аляк-
сандрУласаў)іВольгіДашук«Сяргей
Плыткевіч.Чалавекзфотаапаратам»
(52 хв.,аператаранатольказазаеў).
абодварэжысёрыпрадставілігероя,
інтэлігентна трымаючыся на адлег-
ласці.іабодвапакінуліпрыхаваныя
аўтарскіяагаворкі.
«Маэстра анісімаў» уецца серпан-
тынам: рэпетыцыі, канцэрты, рэпе-
тыцыі.Самара,Масква,Пусан,Вена,
браціслава… Суправаджаючы ды-
рыжора, Міхаіл Жданоўскі ўгляда-
ецца,услухоўваецца,канспектуе.
аляксандранісімаў —натурасамай-
гральная. Ён вольна адчувае сябе
перад камерай, распавядаючы ўжо
не аднойчы расказаныя гісторыі.
Якудзяцінствеспяваў здзедамна
вяселлях. Як юнаком пасварыўся з
дырэктарам харавога вучылішча.
Як паглыбляўся ў музыкуарнольда
Шонберга, пакуль аднакласнікі ад-
пачываліадвучобынаперапынках.
Працоўныграфікдырыжорашчыль-
ны.знайсцімомантыдлягутаркізім
амаль немагчыма. аднак магчыма
ператварыць гэта ў сюжэтны ход —
«схапіць» маэстра на бягу: у ліфце,
калідорах, аэрапортах. і фіксаваць
яго спантанныяманалогі, хваляван-
не, раздражненне. Скачкі эмацый-
найамплітудызрабілібгероябольш
складаным, а значыць  — больш
інтрыгуючым.алерэжысёрнаўмыс-
назахоўваедыстанцыю,толькідвой-
чыдазваляючы сабе ўсмешку з па-
раднайманерыгероя.Восьмаэстра
прыпыняехадунавуліцыВены,каб
паглядзеццаўвітрынуіўзбіцьсваю
знакамітую шавялюру. а  вось ён у
манументальна-ганарлівай паставе
слухае прамову з нагоды прысва-
ення яму звання камандора нацы-
янальнага ордэна Францыі. Словы
выступоўцы аб сціпласці маэстра
гучацьіранічнымкантрапунктам.
Уфільмепераважваюцьбуйныяпла-
ныаляксандраанісімава,аднакпсі-
халагічнаяпрасторакадразастаецца
закрытай. Герой быццам за шклом.
але гэтая недатыкальнасць шчодра
кампенсуецца музыкай: Чайкоўскі,
бетховен,Рахманінаў,агінскі…таму
фільм проста можна слухаць. і па-
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чуць,нарэшце,выказваннеаб істот-
ным  — незалежнасці мастака. Пад
гэтымісловамідырыжорападпісва-
еццатаксамарэжысёр.
Галоўная асоба фільма «Сяргей
Плыткевіч. Чалавек з фотаапара-
там» —беларускіфатограф.Ёнраз-
важае, назірае, палюе з аб’ектывам
на прыўкрасныя імгненні прырод-
нага жыцця. Рэжысёрка Вольга Да-
шук і аператар анатоль казазаеў
«палююць»разамзімізаім.
Першаячастка стужкі, бадай, самая
выразная. тут прадстаўлены запа-
ветны птушыны свет у драматыза-
ванайформе(жахсавы)іатракцый-
ным відовішчы (бойка цецерука).
аднакбольшважкаененавідавоку.
Менавітаўгэтыхжывапісныхэпізо-
дахувасобленыархетыпічныябела-
рускія вобразы балота і сасновага
бору з іх сціплай застылай прыга-
жосцю ды неспадзяванай небяспе-
кай.іменавітатутёсцьвельміваж-
кае адступленне ў мінулае. Серыя
чорна-белыхрэпартажныхфатагра-
фійСяргеяПлыткевічапераносіцьу
экспрэсію 1990-х: мітынгі, шэсці…
Фатограф не абмінуў тады нівод-
най гарачай кропкі  — Чарнобыль,
Вільнюс, карабах, Спітак: «з’езджу,
напішу, распавяду  — гэта мо дасць
нейкі вынік»…а потым растварыў-
ся ў беларускай прыродзе і стаў
знакамітым майстрам краязнаўчай
фатаграфіі. такі жыццёвы разварот
СяргеяПлыткевіча (далей ад соцы-
уму, далей ад чалавека) мог паслу-
жыць драматургічным апірышчам
фільма. але рэжысёрка збочыла ў
фатаграфічна-выяўленчую плын-
насць. Фільм спыніўся, хоць сеанс
доўжыўся. і ўзнавіць рух вобразаў
недапамаглінівоўчы«сэкс»,ні«па-
цалунак»ласёў…

чу жо га не бы вае
Праблема яднання кантрасных ба-
коўчалавечагаіснавання,«сшыван-
ня»разарваныхфамільныхсувязей
вызначаеглыбіннысэнскарцін«Чу-
жоеісваё»Галіныадамовіч(52 хв.,
аператарСяргейМілешкін),«Чорны
крумкач»анатоляалая(39 хв.,апе-
ратарСяргейМілешкін).
«Чужое і сваё» — спроба зазірнуць
усхаванызакутокбыцця,дзешчас-
цеадняшчасцянеадрозніць:бела-
рускідзіцячыхоспіс.Гэтаяўстанова
функцыянуеякдабрачынныпраект.
але перадусім як прадвызначэнне
бяззменнай дырэктаркі Ганны Гар-

чаковай  — неўтаймаванай, вострай
на слова, нялітасцівай да сябе. Яе
паўсядзённасць  — дзяўчынкі ды
хлопчыкі, скалечаныя цяжкай хва-
робай. Стужка Галіны адамовіч  —
кіно траўматычнае. У ім амаль не
відаць мужчын, тут раскрыжаваныя
маці. і з якога боку ні падступайся,
у цэнтры застаецца смерць. нават
калі сцены хоспіса ператвораны ў
бясконцы«Райскісад».
«Чорны крумкач» падсумоўвае па-
кутлівы пошук бацькі рэжысёра  —
франтавогадоктараіванаалая,след
якогаабарваўсянапачаткуВялікай
айчыннай вайны. Фільм створаны
са шчырай інтанацыяй чалавека
(на жаль, ёй супярэчыць патэтыка
закадравага тэксту), які адначасова
распавядаесваюбіяграфію.
Для аўтара стужка стала і рэабілі-
тацыяй «дастойных, але не ўдас-
тоеных», і наканаваннем сына:
выкрасліць бацьку са спісу зніклых
безвестак.нашчасце,анатольалай
знайшоў той кавалак зямнога ша-
ру, дзе можна паставіць паміналь-
ны зніч. Жыццё яго бацькі, згодна
з атрыманым дакументам, скончы-
лася ў канцлагеры пад Дэмблінам
(Польшча):апошніакуратнынямец-
кі запіс у картцы вязня івана алая
зробленывосенню1942года.
Доўгі шлях, які спрасаваў безліч
кіламетраў і пралёг праз некалькі
краін,прывёўу…Мінск.тутуархівах
рэжысёр пабачыў арыгінал карткі
палоннага івана алая. Эквілібрыс-
тыкалёсу?зашмаргагісторыі?..але
гэтая «пятля» стала красамоўнай
алегорыяй, што падымае экраннае
выказваннеанатоляалаязпрыват-
нагаўзроўню.

1, 2. «Бе ла рус кая атлан ты да» Вік та ра 
аслю ка.
3, 4. «янка ку па ла» Вік та ра аслю ка.
5. «агмень» Юрыя ці ма фе ева.
6, 7. «пер шад рук» іга ра чыш чэ ні.
8. «сяр гей плыт ке віч. ча ла век з фо та апа
ра там» Вольгі дашук.
9. «ма эстра ані сі маў» мі ха іла Жда ноў
ска га.
10, 11. «чу жое і сваё» Га лі ны ад амо віч. 
12, 13. «чор ны крум кач» ана то ля алая.
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Нарадзіласяў1994годзе.Навучаласянакафедрымастацтваўі
асяродкавагадызайнуДзяржаўнагаінстытутакіраванняісацы-
яльныхтэхналогійБДУ(2016).ПраходзілаінтэнсіўуБрытанскай
школедызайнуўМаскве.
Сфера творчых інтарэсаў: упакоўка, графічны дызайн, брэнд-
айдэнтыка.СупрацоўнічалазагенцтвамAIDAPioneerGroup,ця-
перзаймаеццафрылансам.
УпакоўкааўтарстваАнгеліныПісчыкавайдлялямпачакCSLight
Bulbадвытворцыэлектратэхнічнагаабсталяваннябылаўклю-
чана ў топ-9 незвычайных упаковак амерыканскага часопіса
Wired,атрымалаГран-прыізолатафестывалюрэкламы«Белы
квадрат» ілетасьбылаўганаравана«Сярэбранымльвом»ука-
тэгорыі«Дызайн»насамымпрэстыжнымсусветнымфестывалі
вытворцаўрэкламы«Канскіяльвы».
Яепрацамуласціваягульнязбіянічнымі і геаметрычныміфор-
мамі,камбінаторыка.ІнспірацыідляпераможныхКанаўянашу-
калаў энтамалогіі і батаніцы, старых падручніках, дыяграмах
электрычныхкругоў,наілюстрацыяхнавуковыхэксперыментаў
устылістыцыгравюр.Інсектыіказуркісталіфірмовайпазнач-
кайАнгеліныПісчыкавай,і,якнапісаліўаднымгарадскімінтэр-
нэт-часопісе, янаможанепрацавацьдаканцажыцця,атолькі
раз’язджаць з майстар-класамі, бо імя Пісчыкавай ужо ўпісана
сярэбранымі літарамі ў гісторыю сусветнага дызайну. Вядома,
Ангелінаспыняццанезбіраецца, іхоцьсваепрафесійныяпланы
афішавацьнелюбіць,алеадкрытаразважаеабпершыхняўпэў-
неныхкроках,шторобіцьлюбыдызайнер-пачатковецуБеларусі,
і праблемах,зякіміёнсутыкаеццанайчасцей.Асноўныяпарады
ад дызайнеркі: шукайце замоўцаў-працадаўцаў падчас вучобы,
рыхтуйцесвойдыпломныпраектякработудлярэальнагажыц-
ця,нястомнавывучайценавакольнысвет,несаромцесяпрасіць
дапамогіўбольшвопытныхі —рызыкуйце!

Графічныдызайнерабодызайнерінтэр’еразаканчваенавучаннеізвычайна
не ўяўляе,што яго чакаедалей.Як уладкоўвацца ў рэкламныяагенцтвы?..
Якзнаходзіцьсупольнуюмовузкліентамі?..Унасшматмаладыхіталенаві-
тых,якія —самаегалоўнае —умеюцьдумацьіздатныянацікавыяпраекты.
алеўсімімдаводзіццасутыкнуццазрэальнымсветамзамоўцаўіагульным
узроўнемразвіццяспажыўца.кліентынегатовыядаэксперыментаў,невы-
хаваныўспрымацьнезвычайнае, усе хочуць ісці папратаптанай сцежцы і
абіраюцьбяспечныдызайн,прыпоглядзенаякіз’яўляеццаадчуванне,што
тыўжогэтанедзебачыў.
Янехацелаапынуццаўсітуацыіпоўнайразгубленасціпасляўніверсітэта,
ідлямянебыловажнамецьупарфтоліарэальныпраект,анемалюнкігіп-
савыхгаловаўікардонныямакеты. Маядыпломнаяработа —упакоўкадля
лямпачакзвыяваміжукоў —якразбылаадзамоўцы, гатовагадарызыкі і
нестандартныхрашэнняў, —кампаніі-вытворцыэлектрычнагаабсталявання.
але,зразумела,давялосяісцідаіхсамойіабараняцьсваюідэю.
Усёпачалосязраспрацоўкісерыіплакатаў,дзеянамагаласясумясціцьлям-
пачку з грушай, паветраным шарыкам, васьміногам, матрошкай… то-бок
эксперыментішоўукірункусумяшчэнняформаўрозныхаб’ектаў.Пасляпла-
катаўсправадайшладаўпакоўкі.іпаколькіяўлямпачкахнеразумеюпры-

кладнанічога,топачалачытацьпадручнікіпафізіцыінатрапіланафразу
томасаалвыЭдысанапрасветлякоўякідэальнуюкрыніцухалоднагасвят-
ла —самапрыродастварылаўнікальнаенасякомае,уякогасвеціццатулава.
такбыўзнойдзеныключавывобраз.
Потымявыклалагэтыпраектнаbehance(прафесійнырэсурс,інтэрнэт-
платформа, на якой дызайнеры і мастакі паказваюць свае працы і
абмяркоўваюцьтворчасць іншыхудзельнікаў. —рэд.) іатрымалашмат
станоўчыхводгукаў.Пасляперамогінафестывалірэкламы«белыквадрат»
крэатыўныдырэктармаскоўскагаагенцтвапараіўпадацьпрацуна«канскіх
львоў».
быловельмішматсумневаў,іўсамыапошнімомант,праздватыдні(!)па-
слязакрыццядэдлайну,яўсёжтаківырашылападацца,запоўнілавялізную
праектнуюзаяўкунашасцістаронках,заплацілаарганізацыйныўнёсакуне-
калькісотняўеўра...атрымаласясапраўднаяавантура,так,алеўвынікуўсё
склаласяяктрэба.
Магусказаць,штоперамогабольшпаўплываланамянеякнаасобу,чымна
маюкар’еру.Ясталабольшупэўненаяўсабе,зразумела,якшматваколлю-
дзей,якіярадуюццазацябеішчырагатовыяадгукнуццанатваепросьбы.Да
крытыкіўмойадрас(кшталту«бізнэс-лінча»расійскагадызайнераарцемія
лебедзева)ястаўлюсяспакойна.Простачарговаяінфанагода,алюбыпіяр —
добрыпіяр.Прамянедаведалася яшчэбольшлюдзей,маяпрацанабыла
яшчэбольшуюпапулярнасць.Дзякуйзакаментары.
Ясамасабеарт-дырэктарка,кіруюсабой,хоцьіпрацуюўкалабарацыізфа-
тографамідыілюстратарамі.Мне23, іянесаромеюсяпрасіцьпарады,бо
нелічусябесуперпрофі —ятакаяждызайнерка-пачатковец,якіўсеўтакім
узросце...Пакульнельгаказаць,штоўмянеёсцьнейкіфірмовыстыль,улас-
ныпочырк,якібадрозніваўмянеадіншыхдызайнераў.Вядома,крута,каліў
дызайн-студыіёсцьманера,пазіцыя,светапогляд,алеўвогулеялічу,штодля
дызайнеразаганнамецьпазнавальныярысы:тыробішпрацыдлярозных
кліентаў,іянынепавінныбыцьпадобныя.
Я пастаянна сачу за дзейнасцю самых моцных cусветных студый. Чытаю
шмат артыкулаў арт-дырэктараў і дызайнераў, аналізую чужыя працы: як
да іхпрыйшла ідэя, як яныяераспрацоўвалі.намагаюсявынесці з гэтага
штосьцікарыснае.Важнаепрафесійнаепатрабаванне —цікавіццаякмага
шырэйшымколамрэчаў,нетолькідызайнам, —гэтатрэніруемозг,дапамагае
стварацьасацыяцыі.таксамавельміважнапільнавывучацьікліента,іспа-
жыўца,ітуюнезнаёмуюсферу,зякойпрыйшлазамова.Дызайнерзаўсёды
павінен заставацца дапытлівым і рухомым.ну і памятаць выразЭдысана:
there’sawaytodoitbetter —findit!

ПадрыхтавалаАленаКаваленка.

Упа коў ка для лям па чак CS Light Bulb. «ся рэб ра ны леў» у ка тэ го рыі «ды зайн» на фес ты
ва лі вы твор цаў рэ кла мы «кан скія львы»—2017.

in des ign  

анге лі на  
Піс чы ка ва.  
A way  
to do it better
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Ад мет ная прэм’ера Брэс цка га тэ атра ля лек — спек такль  
«Мой тА тА — птАх» у па ста ноў цы Аляк сан дра Януш ке ві ча па вод ле 
апо вес ці «Бёр дмэн» («Birdman») су час на га бры тан ска га пі сь мен ні ка  

Дэ ві да Алман да ў пе ра кла дзе на рус кую мо ву Во ль гі Вар ша вер. 

Кан стан цін Крыш та по віч (та та), Мар та Жмі нь ко (Лі зі). 
Фотазархіватэатра.

ПадПісныя індэКсы 74958, 749582. рОЗнічны КОшт — Па дамОўленасці.
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