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•  Вялікая Марыя ў ВялікіМ тэатры
•  2010-я: зборкі і разборкі
•  кароль лір «абнуліўся»

•  Песні Віктара аслюка



з 10 сакавіка да 12 красавіка інстытут імя Гётэ ў Мінску, 
інстытут сувязей з замежнымі краінамі (ifa) і Палац 
мастацтва праводзяць выставу «Шляхі нямецкага 
мастацтва з 1949 года па сённяшні дзень».
Праект стаў адмысловым экскурсам у мінулае, які дазваляе 
зазірнуць у інтэлектуальнае і мастацкае жыццё ФрГ і ГДр. 
узяўшы за аснову ўражальную калекцыю сучаснага 
мастацтва ifa, куратары выставы Маціяс Флюге і Маціяс 
Вінцэн прапануюць агляд ключавых момантаў мастацкага 
жыцця паваеннай Германіі: удзел у еўрапейскім арт-руху 
1950–60-х гадоў, fluxus, Дзюсельдорфская школа 
фатаграфіі, рух «новыя дзікія» канца 1970-х, фігуратыўнае 
мастацтва 1980-х, пратэставае мастацтва канца 1990-х і 
пачатку 2000-х.

нам Джун Пайк. буда бог Д’ябал Цуды. «неонавы 
тэлевізар», тры партатыўныя тэлевізары 
«Watchman», трансфарматар, антэна. 1990.
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Ві зу аль ныя мас тац твы
3 • Арт-да йджэст
Крэатыўнаяіндустрыя
4 • Ма ры на Га еўская СТЫПЕНДЫІ І СТАЖЫРОЎКІ
«Станрэчаў»зЛюбайГаўрылюк
6 • ГА ЛІ НА РА МА НА ВА. МА ЛЯ ВАЦЬ КОЖ НЫ 
ДзЕНЬ, ЛЁГ КАЕ НЕ ВЫ ПАД КО ВАЕ 
Дзясятыя
10 • Во ль га Рыб чын ская 
У ПОШУКУ ПУН КТУ зБОР КІ
Агляды,рэцэнзіі
14 • Ма ры на Эрэн бург ПАД АННІ PATSINKI
Вы ста ва Раісы Сіп ле віч у Мас тац кай га ле рэі 
Мі ха іла Са віц ка га
16 • Лю боў Гаў ры люк АД ЧУЦЬ АД РЫЎ
«Па хо джан не ві даў. ДНК 90-х» у Ві лен скім му зеі 
су час на га мас тац тва МО
18 • Але ся Бе ля вец 
ДЭ ДА ЛА ВЫ ГУ ЛЬ НІ СА СМЕШ НЫМ КАН ЦОМ
«Па ра ле ль ныя ўяў лен ні» Аль гі са Грыш ке ві чу са 
ў га ле рэі «Ў»
20 • Ла ры са Лы сен ка 
ПА МІЖ КО ЛЕ РАМ І зНА КАМ
«Гра фі ка го да» ў Мас тац кай га ле рэі На цы яна ль-
на га По ла цка га гіс то ры ка-ку ль тур на га му зея-
за па вед ні ка
22 • Але на Ся мё на ва ВЫЙСЦІ зА МЕЖЫ
«Іза ля цыя» Раз алі ны Бу сел у Му зеі-май стэр ні 
за іра Азгу ра 

му зы ка
23 • Арт-да йджэст
Угрымёрцы
24 • Эле ано ра Ску ра та ва 
БЕ РЫН, БРАМС І «ЦІ КА-ЦІ КА»
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За Сна Ва ль нік чаСопіСа — Мі ніс тэр ства ку ль ту ры Рэ спуб лі кі Бе ла русь. 
Вы даецца са сту дзеня 1983 года. Рэ гіс тра цый нае па свед чан не № 638 выдадзена 
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Спецыялізацыя (тэматыка) — 
грамадска-палітычная, літаратурна-мастацкая.

Вы да Вец— Рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва  «КУ ЛЬ ТУ РА І МАС ТАЦ ТВА»
дырэктарка ІРЫНА АЛЯКСЕЕЎНА СЛАБОДзІЧ
першая намесніца дырэктаркі ЛюДМІЛА АЛЯКСЕЕЎНА КРУШЫНСКАЯ

Рэ дак цый ная Рада: На тал ля ГА НУЛ, Свят ла на ГУТ КОЎ СКАЯ, Ка ця ры на ДУ ЛА ВА, 
Анта ні на КАР ПІ ЛА ВА, Аляк сей ЛЯ ЛЯЎ СКІ, Мі ка лай ПІ НІ ГІН, Ула дзі мір РЫ ЛАТ КА, Антон СІ ДА РЭН КА, Ры гор 
СІТ НІ ЦА, Дзміт рый СУР СКІ, Ры чард СМО ЛЬС КІ, На тал ля ША РАН ГО ВІЧ, Ні на ФРА ЛЬ ЦО ВА, Кан стан цін ЯСЬ КОЎ. 

Рэдакцыя: Галоўная рэ дак тарка АЛЕНА АНДРЭЕЎНА КАВАЛЕНКА 
намеснік галоўнай рэ дак таркі Дзмітрый ПАДБЯРЭзСКІ,  
рэдактары аддзелаў Алеся БЕЛЯВЕЦ, Тац ця на МУ ШЫН СКАЯ, Жа на ЛАШ КЕ ВІЧ,  
Антон СІДАРЭНКА, мас тац кі рэ дак тар Вячаслаў ПАЎЛАВЕЦ,  
літаратурная рэдактарка Лідзія НАЛІЎКА, фо та ка рэс пан дэнт Сяргей ЖДАНОВІЧ,  
на бор: Іна АДзІ  НЕЦ, вёр стка: Акса на КАР ТА ШО ВА.

Адрасвыдавецтваірэдакцыі:220013,г.Мінск,праспектНезалежнасці,77,пакоі9,10,4паверх.
Тэлефон292-99-12,тэлефон/факс334-57-35(бухгалтэрыя).E-mail:art_mag@tut.by.
www.kimpress.by/mastactva.Аўтарскіярукапісынерэцэнзуюццаіневяртаюцца.Аўтарынадрука-
ваныхматэрыялаўнясуцьадказнасцьзападборпрыведзеныхфактаў,а таксамазазмешчаныя
даныя,якіянепадлягаюцьадкрытайпублікацыі.Рэдакцыяможадрукавацьартыкулыўпарадку
абмеркавання,не падзяляючыпунктугледжанняаўтараў.Падпісанаўдрук13.03.2020.
Фармат60х901/8.Паперамелаваная.Друкафсетны.Гарнітура«PTSansNarrow».
Ум.друк.арк.6,0.Ум.-выд.арк.10,1.Тыраж613.Заказ692.НадрукаванаўТАА«Альтиора
Форте».Ліц.№02330/471ад29.12.14.220072,г.Мінск,вул.Сурганава,д.11.
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SUMMARY

The third, springtime issue of Mastactva greets its readers with the regular VISUAL ARTS rubric, which 
opens with the Art Digest of topical foreign art events recommended by Mastactva’s knowledgeable 
authors (p. 3), and Creative Industry, where Maryna Gayewskaya, the founder and chairperson of the ABC 
of Business Youth Association, coordinator of the projects Business Development in Creative Industries 
for the Prosperity of Belarus and The Voice of Culture, talks about the creation and development of one’s 
own business in the sphere of culture as well as grants and internships for Belarusian artists (p. 4). Then 
follow a number of other materials of the set: the State of the Art with Liubow Gawryliuk helps to make 
a closer acquaintance with the artist Galina Ramanava and her creative philosophy (Galina Ramanava. To 
Paint Each Day, Easy and Not Random, p. 6). There is a new rubric for your attention: — The Tens, where we 
summarize the results of the decade together with scholars of art, museum and gallery workers. In the first 
installment, Volha Rybchynskaya discussed with Valiantsina Kisialiova the situation in the infrastructure of 
contemporary Belarusian art (In the Searching for the Assemly Point, p. 10). It also carries the usual Reviews 
and Critiques: Maryna Erenburg (Larysa Siplievich’s exhibition at the Mikhail Savitski Gallery, p. 14), Liubow 
Gawryliuk («The Origin of Species.The 1990s DNK» at the Vilnia Museum of Contemporary Art, p. 16), Alesia 
Bieliaviets (Algis Griskevicius’s «Parallel Images» at the Ў Gallery, p. 18), Larysa Lysienka («Graphic Art of 
the Year»at the Art Gallery of the Polatsk Historical and Cultural Museum Reserve, p. 20), Alena Siamionava 
(Razalina Busiel’s Isolation at the Zair Azgur Workshop Museum, p. 22).
The MUSIC section, after the panorama of Foreign Art Events Digest in its field (p. 23), invites the reader to 
visit the Dressing-room of the conductor Arkady Berin together with Eleanora Skuratava (Berin, Brahms and 
Tsika-tsika, p. 24). It also introduces the Reviews and Critiques of March: Tattsiana Mushynskaya (concert 
of the world opera star Maria Guleghina, p. 26), Natallia Ganul («Yellow Stars» and «In Memory of Alena 
Tsagalka» at the Belarusian State Philharmonic, p. 28), Tattsiana Mushynskaya (Veniamin Basner’s musical 
at the Music Theatre, p. 31). Dzmitry Padbiarezski’s Personal Study can be found on page 32.
The March the THEATRE rubric carries a series of materials worthy of attention. First, the reader can see 
the Foreign Theatre Art Events Digest (p. 33) followed by Reviews and Critiques of theatre world highlights: 
Zhana Lashkievich (KingLear at the National Yanka Kupala Theatre, p. 34), Yury Ivanowski (Werewolf at the 
National Yakub Kolas Theatre, p. 38); Katsiaryna Yaromina (TheFirst at the Yanka Kupala Theatre, p. 40, and 
SiarozhaIsDeadDumb at the Ok16, p. 41). At the end of the set, Through the Service Entrance, we shall have 
a glimpse of Viergunow’s Theatre Anecdotes (p. 42).
After the introductory and promo Art Digest of the foreign cinema events (p. 43) the CINEMA section 
continues to answer the question Who Makes Films. This time Anton Sidarenka contributes to this treasure 
box the well-known and respected name of a famous Belarusian documentary film maker (Viktar Asliuk, 
p. 44).
The issue is concluded with IN DESIGN rubric about design and its remarkable representatives and events 
in the world and in Belarus: Ala Pigalskaya discusses ecological design and an ecological approach in 
design (The Challenge We Are Not Willing to Take On, p. 48).
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Шмат га доў вя до мая фа тог раф ка 
і рэ жы сёр ка Шы рын не шат жы ве 
ў злу ча ных Шта тах, але пра цяг вае 
лі чыць ся бе іран кай. Гэ тая два іс-
тасць ста ла асно вай яе твор час ці. 
Для свай го апош ня га пра екта ў 
лон дан скай га ле рэі Goodman Шы-
рын па каз вае «парт рэт» Аме ры кі 
эпо хі Трам па. Ён скла да ецца з 2 
ві дэ аін ста ля цый і бо льш за со тню 
фа таг ра фій, на якіх ка рэн ныя 
аме ры кан цы, ве тэ ра ны, эміг ран ты, 
асу джа ныя, дзе ці... Усе яны бы лі 
сфа таг ра фа ва ныя ў Нью-Мек сі-
ка. Гіс то рыя, што ста іць за гэ ты мі 
здым ка мі, рас па вя да ецца ў ві дэа, 
у якім іран скі фа тог раф і эміг рант 
хо дзяць ад дзвя рэй да дзвя рэй у 
не вя лі кім аме ры кан скім мяс тэч ку, 
каб рас пы таць лю дзей пра іх ма ры.
Да 28 са ка ві ка.

крыс та — аме ры кан скі ску льп тар 
і мас так бал гар ска га па хо джан ня, 
вя до мы (раз ам са сва ёй жон кай 
Жан-Клод дэ Гі ебон) ра бо та мі, 
у якіх упа коў ваў роз ныя аб’ екты — 
ад дру ка ва ль най ма шын кі і аўта ма-
бі ля да бу дын ка Рэ йхста га ці маста 
ў Парыжы. У Цэн тры Па мпі ду ад 
18 са ка ві ка па чне пра цу вы ста ва 
ду эта Крыс та і яго жон кі (па мер ла 
ў 2009-м), пры све ча най га дам, якія 
яны пра вя лі ў Па ры жы. На вы ста ве 
па ка жуць ра ней не вя до мыя ра бо-
ты, а так са ма пры све ча ныя пра екту 
«Понт Нёф», што раз ам з Рэ йхста-
гам у Бер лі не з’яў ля ецца ад ным з 
са мых зна ных іх аб’ектаў, аб ерну-
тых тка ні най.
Вы ста ва бу дзе па пя рэд ні чаць маш-
таб най дзеі: у ве рас ні (19 ве рас-
ня — 4 кас трыч ні ка) Крыс та цал кам 
за па куе па рыж скую Тры умфа ль ную 

арку. Ідэя аб гар нуць арку ўзнік ла 
ў Крыс ці і Жан-Клод, ка лі яны не-
па да лёк ад яе аран да ва лі ква тэ ру 
з 1958 па 1964 год. По мнік бу дзе 
аху та ны се раб рыс та-бла кіт най тка-
ні най, пе ра вя за най 7000-мет ро вай 
чыр во най вя роў кай.
Да 15 чэр ве ня.

Вы ста ва «нор ман Рок вел: аме
ры кан ская сва бо да» ў Му зеі 
вы яўлен чых мас тац тваў Х’юс та на 
(зША) — гэ та экс па зі цыя, пры све-
ча ная зна ка вым выявам Нор ма на 
Рок ве ла «Ча ты ры сва бо ды», вы кла-
дзе ныя Фран клі нам Руз ве ль там: 
«Сва бо да сло ва», «Сва бо да ве ра-
выз нан ня», «Сва бо да ад стра ху» і 
«Сва бо да ад га ле чы». 
У прэ зен та цыі рас па вя да ецца пра 
тое, як кар ці ны Рок ве ла 1943 го да 

за ня лі сваё мес ца ся род са мых 
за па мі на ль ных воб ра заў у гіс то рыі 
аме ры кан ска га мас тац тва.
Арга ні за ва ная му зе ем Нор ма-
на Рок ве ла вы ста ва прад стаў ляе 
шэ раг ра бот у да да так да зна ка мі-

тых «Ча ты рох сва бод» — кар ці ны, 
ілюс тра цыі, гра вю ры і іншыя тво ры 
Рок ве ла і яго су час ні каў. А так са ма 
гіс та рыч ныя да ку мен ты, фа таг ра фіі, 
ві дэа і артэ фак ты.
Да 22 са ка ві ка.

Па сло вах архі тэк та ра і ўрба ніс-
та Рэ ма Кол ха са, той факт, што 50 
ад сот каў на се ль ніц тва све ту пра-
жы вае ў га ра дах, ста но віц ца пры-
чы най для ігна ра ван ня іншых 98 
ад сот каў па вер хні зям лі: сель скай 
мясц овас ці. Му зей Са ла мо на Гу ген-
хай ма за пра сіў «Koolhaas і AMO», 
ана лі тыч ны цэнтр Бю ро па ста ліч-
най архі тэк ту ры, су пра цоў ні чаць у 
пра екце, які да сле дуе ра ды ка ль ныя 
зме ны, што ад бы ва юцца ў сель скай 
мясц овас ці. На вы ста ве «Сель ская 
мясц овасць, бу ду чы ня» бу дуць 
прад стаў ле ны раз ва жан ні пра 

за ўтраш ні дзень, а так са ма інфар-
ма цыя пра сель скую мясц овасць 
сён ня. Бо ль шыя, чым лю бы го рад, 
ве лі зар ныя пры га рад ныя тэ ры то рыі 
ста лі мя жой тран сфар ма цыі. На вы-
ста ве бу дуць раз гле джа ны штуч ны 
інтэ лект і аўта ма ты за цыя, на ступ-
ствы ге не тыч ных экс пе ры мен таў, 
па лі тыч най ра ды ка лі за цыі, ма са вай 
і мік ра міг ра цыі, буй на маш таб на га 
тэ ры та ры яль на га кі ра ван ня, эка сіс-
тэ мы ча ла ве ка і жы вёл, суб сі дыі і 
пад атко выя льго ты, уплыў ліч ба вых 
тэх на ло гій на фі зіч ны свет і іншыя 
падзеі, якія мя ня юць пей за жы па 
ўсім све це.
Да 1 лі пе ня.

1. Шы рын не шат. З пра екта «Land of 
dream».
2. крыс та і Жанклод. эскіз упа коў кі 
Тры умфа ль най аркі ў па ры жы. 
3. нор ман Рок вел. Сва бо да сло ва. алей. 
1943.
4. Фраг мент экс па зі цыі «Сель ская мяс ц о
васць, бу ду чы ня».
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Крэ  атыў  ная  індус  трыя    

ма ры на Га еўская

FonDazIone InternazIonaLe 
per La ScuLtura
АРТ-РЭ зІ  ДЭН ЦЫЯ ДЛЯ СКУ ЛЬП-
ТА РАЎ У ПЕ ЧЫА (ШВЕЙ ЦА РЫЯ)

Між на род ны ску льп тур ны фонд пра па нуе рэ зі дэн ту ру і сты пен дыю для 
мас та коў, якія спе цы ялі зу юцца на трох мер ных тво рах. Сты пен дыя 
скла дае 1500 швей цар скіх фран каў у ме сяц. Жу ры аб ярэ пяць аўта-

раў, у рас па ра джэн ні якіх бу дуць асоб ныя сту дыі, агу ль ная пра цоў ная зо на і 
май стэр ні.
3D-мас та кі мо гуць пад аць за яўку ў рэ зі дэн цыю па сля за вяр шэн ня на ву чан ня 
ў пры зна ным уні вер сі тэ це / ака дэ міі. У са іска ль ні ка па ві нен быць пра фе сій-
ны во пыт (мі ні мум адзін-два га ды), так са ма аб авяз ко вы ўдзел у вы ста вах. 
Твор цы, якія не ма юць про фі ль най ад ука цыі, мо гуць пад аць за яўку, ка лі яны 
пра ца ва лі мас та ка мі не менш за пяць га доў і вы стаў ля лі свае ра бо ты пуб ліч-
на ў га ле рэ ях, му зе ях ды іншых арт-пра сто рах.
На лю бой ста дыі пра фе сій на га жыц ця мас та ку мо жа быць ці ка ва і ка рыс на 
пра вес ці не ка ль кі ме ся цаў у Між на род ным ску льп тур ным цэн тры ў Пе чыа, 
та му ўзрос та вых аб ме жа ван няў для за яўні каў не існуе.
У кож на га сты пен ды ята бу дзе ўлас ная ква тэ ра ў до ме мас та коў, што зна хо-
дзіц ца ў цэн тры Пе чыа. Уся го ў до ме шэсць та кіх ква тэр. Кож ны блок мае 
ўлас ны душ і не вя лі кую кух ню. Так са ма ў до ме ёсць вя лі кая кух ня і ста ло вая 
для агу ль на га ка рыс тан ня.
У рэ зі дэн цыі ёсць пяць сту дый, спра екта ва ных як аўта ном ныя пра цоў ныя 
адзін кі. Сты пен ды яты па він ны быць здо ль ныя са ма стой на пра ца ваць са 
ску льп тур ны мі ма тэ ры яла мі. У ад па вед нас ці з мэ та мі Ску льп тур на га фон ду 
мар мур Пе чыа з’яўля ецца асноў ным пра цоў ным ма тэ ры ялам, але аўта ры мо-
гуць вы ка рыс тоў ваць іншыя ві ды ка ме ня, а так са ма дрэ ва, ме тал, гіпс, глі ну, 
па пе ру. Па моч ні каў аль бо пра цаў ні коў, якія маг лі б да па маг чы з рэ алі за цы яй 
пра ектаў, рэ зі дэн цыя не за бяс печ вае. У кож най май стэр ні ёсць пра фе сій нае 
аб ста ля ван не, стан кі і інстру мен ты для апра цоў кі ка ме ня, дрэ ва і ме та лу.
Фонд дае фі нан са вую пад трым ку ў па ме ры 9000 швей цар скіх фран каў для 
кож най сты пен дыі. Апла та пра во дзіц ца па ме сяч ны мі пла ця жа мі па 1500 
швей цар скіх фран каў у па чат ку кож на га ме ся ца, па чы на ючы з траў ня на ву-
ча ль на га го да. Акра мя та го, Фонд па кры вае за яўле ныя вы дат кі на ма тэ ры ялы 
(да 3000 швей цар скіх фран каў) і пла ціць 2000 швей цар скіх фран каў за кож-
на га сты пен ды ята за пе ра воз ку тво раў, ство ра ных у Пе чыа.

Мяр ку ецца, што сты пен ды яты бу дуць аплач ваць свае па ездкі ў і з Пе чыа. 
Па сля атры ман ня сты пен дыі Фонд мо жа ў аб грун та ва ных вы пад ках вы плач-
ваць су му для па крыц ця тран спар тных вы дат каў.
Пра цяг ласць зна хо джан ня ў рэ зі дэн цыі: ка нец траў ня — ка нец кас трыч ні ка.
Умо вы і фор му за яўкі мож на знай сці ў фар ма це pdf па спа сыл цы 
centroscultura.ch/en/call-for-artists/invitation-to-apply-for-one-of-five-art-
scholarships-2021/conditions-and-application.
У мэ тах бяс пе кі пры ма юцца то ль кі за яўкі, прад стаў ле ныя ў фар ма це pdf. Не-
абход на аб’яднаць усю інфар ма цыю, тэк сты і вы явы ў ад ным pdf-фай ле і на-
кі ра ваць па ад ра се info@centroscultura.ch.
дэд лайн
31 са ка ві ка 2020 го да.

Рэ Зі  дэн цыя ў GMea / LaIt 
у аль Бі (ФРан цыя)

На цы яна ль ны цэнтр му зыч-
най твор час ці імя Аль бі-Тар на 
GMEA і Цэнтр су час на га мас-

тац тва Lait пра па ноў ва юць рэ зі дэн-
ту ру для мас та коў, што пра цу юць у 
га лі не гу ка во га мас тац тва. 

GMEA быў за сна ва ны ў 1981 го дзе. Раз ам з ва сь мю іншы мі цэн тра мі ён 
з’яўля ецца час ткай сет кі CNCM, якой апя ку ецца мі ніс тэр ства ку ль ту ры Фран-
цыі. GMEA пры мае ансам блі і му зы кан таў для рэ пе ты цый, да сле да ван-
няў, экс пе ры мен таў і за пі саў. Цэнтр су час на га мас тац тва Lait (Laboratoire 
Artistique International du Tarn / Мас тац кая між на род ная ла ба ра то рыя Тар-
на) з’яўля ецца мес цам для пра вя дзен ня да сле да ван няў, пры све ча ных су час-
на му мас тац тву, так са ма тут ла дзяц ца вы ста вы, якія за кра на юць па лі тыч нае 
вы мя рэн не мас тац тва і вы лу ча юцца між дыс цып лі нар ным пад ыхо дам, звя за-
ным, у пры ват нас ці, з гу ка вой і акус тыч най дзей нас цю і мясц овай ку ль ту рай.
Спе цы фі ка рэ зі дэн цыі — у аб’яднан ні рэ сур саў і асаб лі вас цяў Цэн траў з тым, 
каб пра па на ваць за про ша на му артыс ту най леп шыя ўмо вы раз мяш чэн ня і 
вы твор час ці, а так са ма за ахво ціць дзей насць са міх мас та коў, пра цоў ную ка-
ман ду Цэн траў і пуб лі ку. Рэ зі дэн цыя бу дзе ўтрым лі ваць на ву ко ва-вы твор чую 
се сію ў GMEA. Аб ра ны аўтар па ві нен уклю чыць гу ка вы / акус тыч ны ма тэ ры ял 
у свае тво ры, каб по тым прад эман стра ваць іх у пра сто ры арт-цэн тра Lait (вы-
ста вач ная плош ча ў 150 м2 падзе ле на на тры за лы).
Рэ зі дэн цыя па чнец ца ў GMEA (сту дыі і рэ пе ты цый ны па кой), а по тым пе ра-
су нец ца ў Lait.
Рэ зі дэн цыя за бяс печ вае:
• ква тэ ру і пра цоў ную пра сто ру;
• у за леж нас ці ад па тра ба ван няў пра екта бу дзе маг чы мая ма тэ ры яль на-тэх-
ніч ная да па мо га з бо ку ка манд GMEA і Lait. Дос туп да пра цоў ных мес цаў 
(сту дыя, май стэр ня) бу дзе арга ні за ва ны тэх ніч ным кі раў ні ком Lait і гу ка рэ-
жы сё рам GMEA;
• га на рар1500 еўра з улі кам усіх пад аткаў;
• су тач ныя 500 еўра;
• вы твор чыя рас хо ды ў па ме ры 1500 еўра з улі кам усіх пад аткаў;
• кошт двух квіт коў у аб одва кан цы ад мес ца жы хар ства мас та ка (да 800 
еўра з улі кам усіх пад аткаў).
умо вы ўдзе лу
Рэ зі дэн цыя ад кры тая для ўсіх пра фе сій ных аўта раў, ста рэй шых за 18 га доў, 
што жы вуць у Еўро пе. 

сты пен дыі і ста жы роў кі
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Па кет за яўкі па ві нен утрым лі ваць:
• за поў не ную анке ту;
• рэ зю мэ;
• парт фо ліа з вы кла дзе ным мас тац кім пад ыхо дам — па жа да на ў фар ма це 
pdf для тэк сту і mp3-фай лаў для гу ку;
• за яву аб на ме рах (2000 зна каў на фран цуз скай ці англій скай мо вах), што 
тлу ма чыць асноў ную кан цэп цыю арт-пра екта, які бу дзе рас пра цоў вац ца і 
дэ ман стра вац ца пад час рэ зі дэн цыі.
за ява па він на быць ад праў ле на ў ліч ба вым фар ма це на ад рас Residence.
gmea.lait@gmail.com пад на звай «Кам бі на ва ная за яўка на пра жы ван не» ў 
вы гля дзе ад на го pdf-да ку мен та аб’ёмам менш за 5 Мб. Для да ку мен таў па-
ме рам бо льш за 5 Мб — са спа сыл кай на спам поў ку праз фай ла абмен ні кі 
(We transfer, Yous send it і інш.)
дэд лайн
31 са ка ві ка 2020 го да.

Рэ Зі  дэн цыя ў LeveLD KunStnartun (Ха лін Гдал, на РВе Гія)

Leveld Kunstnartun пра па ноў вае пра гра му рэ зі дэн ту ры для пра фе сій ных 
мас та коў, ра бот ні каў ку ль ту ры, ку ра та раў і кры ты каў.
Пра цяг ласць рэ зі дэн цыі скла дае 1—3 ме ся цы, за яўкі пры ма юцца на 

2021 год.
зна хо джан не бяс плат нае, ад нак удзе ль ні кам пра па ноў ва юць прад ста віць 
улас ны пра ект ці звя за ныя з ім тэ мы на ад кры тым сту дый ным дні / вы ста-
ве / чы тан ні / кан цэр це ці ў якой-не будзь іншай фор ме пад час рэ зі дэн цыі. 
Жыт ло, элек трыч насць, ацяп лен не і інтэр нэт за бяс пе ча ны Kunstnartun. Усе 
астат нія вы дат кі аплач ва юцца рэ зі дэн та мі.
Ле велд — не вя лі кая вёс ка ў му ні цы па лі тэ це Ал у Ха лін гда ле, на па ўда ро зе 
па між Осла і Бер ге нам у па ўднё вай час тцы На рве гіі. Гэ та гор ная вёс ка з асаб-
лі вым лан дшаф там і архі тэк ту рай. У Ле вел дзе жы вуць ка ля 300 ча ла век, ёсць 
па чат ко вая шко ла, дзі ця чы са док і то ль кі ад на кра ма, але аўто бус тры разы 
на дзень хо дзіць да цэн тра го ра да Ал, дзе мес цяц ца кра мы, па што выя служ-
бы, дом ку ль ту ры, му зеі і га ле рэі.
Арт-цэнтр Ле велда скла да ецца з двух да моў: До ма на стаў ні ка і Ка тэ джа 
Астрыд. Дом на стаў ні ка — ад рэс таў ра ва ны двух па вяр хо вы бу ды нак 1950-х 

з дзвю ма спа ль ня мі і ча тыр ма лож ка мі. Тут ёсць цал кам аб ста ля ва ныя кух-
ня, гас цёў ня і ста ло вая, два ван ныя па коі з пра ль най ма шы най і су шыл кай. 
У су та рэн ні ма ецца га раж, які мож на вы ка рыс тоў ваць як май стэр ню (але ён 
без ацяп лен ня). звы чай на ў до ме жы вуць два мас та кі, ад нак ён пад ыхо дзіць 
і для ся мей на га пра жы ван ня ці для не вя лі кіх ка лек ты ваў, што пра цу юць над 
гру па вы мі пра екта мі. Ка тэдж Астрыд не вя лі кі, з ад ной спа ль няй, ван ным па-
ко ем і су меш ча най кух няй-гас цёў няй. Ка тэдж пад ыхо дзіць для ад на го мас-
та ка аль бо па ры.
У арт-цэн тры Ле вел да ма юцца і тры сту дыі. У сту дыі мен ша га па ме ру (плош-
чай 10 м2) ёсць ткац кі ста нок і пры ла ды для пра цы з тэк сты лем. У шмат функ-
цы яна ль ным бу дын ку «Laven» («пу ня») мес цяц ца дзве сту дыі (25  і 50  м2) 
з вя лі кі мі вок на мі і вы со кі мі сто ля мі. Для на тхнен ня і на пі сан ня му зы кі, на-
прык лад, рэ зі дэн ты мо гуць вы ка рыс тоў ваць ста ры лофт на рвеж ска га пі сь-
мен ні ка Енса Б’ёрне ба.
Да дат ко выя пы тан ні мож на на кі ра ваць па ад ра се leveld.kunstnartun@gmail.
com.
Пад ача за яўкі анлайн па спа сыл цы leveldkunstnartun.no/apply.
дэд лайн
1 кра са ві ка 2020 го да.

1—2. у рэ зі дэн цыі Leveld Kunstnartun. Фотазсайтаleveldkunstnartun.no.
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мас так уклю ча ецца ў сіс тэ му мыс лен ня рэ жы сё ра

На свой пер шы ані ма цый ны пра ект я па тра пі ла не ча ка на і са спаз нен-
нем: сяб роў ка, якая пра ца ва ла ў гу ль ня вым кі но на сту дыі «Бе ла ру сь -

фільм», рас па вя ла пра рэ жы сё ра, які шу кае мас та ка. Я не ве да ла рэ жы сё ра, 
не ма ры ла пра ані ма цыю. У мя не ўсё бы ло доб ра — мас тац кая шко ла, вуч ні, 
май стэр ня. Слу ха ла яе і ду ма ла: пры чым тут я?
Ад ыгра ла сваю ро лю вы пад ко вая рэ плі ка: «Яму па трэб ны мас так іра ніч-
ны». Ну а да лей усё раз ві ва ла ся імклі ва: зна ёмства з Іга рам Вол ча кам, які 
сва ім аб аян нем шмат гран най асо бы, ды яшчэ з гу ма рам, ска рыў з пер шай 
гу тар кі; за да ва ль нен не ад ма ёй ву ча ні цы, што ўжо пра ца ва ла ў зды мач най 
гру пе; і мае эскі зы, якія ака за лі ся не арды нар ным ра шэн нем. Якраз не за-
доў га да та го, пра цу ючы з дзе ць мі, пад ума ла: як бы гэ та са мой ма ля ваць 
кож ны дзень? Вось ужо бой ся сва іх жа дан няў! У на шым пер шым фі ль ме 
«Рон да-кап ры чы ёза» (2014) мне да вя ло ся ма ля ваць цэ лы мі дня мі i без 

Га лі на Ра ма на ва. 
ма ля ваць кож ны дзень, лёг кае 
не вы пад ко вае
Мас тач ка, аПан та ная Вы клаД чы Ца Гле баў кі ле Ген Дар ных 1990-х, Га лі на ра Ма на Ва ў 2018 Го Дзе атры-
Ма ла на Цы яна ль ную Прэ Мію — раП тоў на Для тых, хто не ў тэ Ме, як Мас так-Па ста ноў Шчык у на Мі-
на Цыі «леП Шы Фі льМ у ані Ма Цый най Фор Ме». Гэ та быў «Ваў чыШ ка», але ра Ман Га лі ны з Му ль ты Плі-
ка Цы яй рас Па чаў ся ра ней.

вы хад ных — пра ект быў «пад па ле ным». Бы ло не рво ва і не без кан флік таў, 
але ця пер успа мі наю вя лі кае, ве лі зар нае за да ва ль нен не, ка лі пры дум ля ла 
не шта но вае і чу ла ад хлоп цаў-кам п’ю тар шчы каў пад га ня ль нае: «О, які све-
жы ма тэ ры ял!» Так на ра джаў ся гэ ты фі льм — у ка ман днай, не нар ма ва най, 
скла да най аб ста ноў цы, ка лі ў ця бе з рук за бі ра юць яшчэ не здзей сне нае 
і «не та кое», ад да юць у пра цу і — о цуд! — твае ге роі па чы на юць ру хац ца 
і жыць сва ім жыц цём.
«Рон да-кап ры чы ёза» мож на на зваць па спя хо вым: ён атры маў не ка ль кі 
пры зоў на на цы яна ль ных і між на род ных фес ты ва лях. Ад ной з са мых пры-
емных адзнак стаў па каз фі ль ма ў пра гра ме «Леп шая ані ма цыя све ту» на 
фес ты ва лі ў Хі ра сі ме (Япо нія, 2014). за час пра цы на кі нас ту дыі мне да вя-
ло ся ба чыць шмат ані ма цый ных сту жак роз ных школ, у тым лі ку і са мых на-
ва тар скіх, фес ты ва ль ных. Мяр кую, у на шым фі ль ме аўта ры тэт нае япон скае 

ФотаСяргеяЖдановіча.
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у ані ма цыі ўсё па він на быць жы вое

Спе цы фі ка пра цы мас та ка ў ані ма цыі ў тым, што гэ та як быц цам па ра  лель -
ная гіс то рыя. Са мы ці ка вы пе ры яд для мя не — пад рых тоў чы, у па чат ку 

фі ль ма. Ка лі яшчэ ня ма гру пы, то ль кі мас так і рэ жы сёр. У гэ ты час — ка лі 
ро бяц ца сты ліс тыч ныя эскі зы і пер са на жы, вы ра ша ецца, якім ма тэ ры ялам 
ма ля ваць,  — Ігар Вік та ра віч амаль не аб мя жоў ваў. Усе тры на шы фі ль мы 
зроб ле ны ў аб са лют на роз ных гра фіч ных тэх ні ках.
Важ на ся бе на стро іць, што ство ра ныя та бой пер са на жы і фо ны бу дуць у 
ру ху. А ста тыч ны ма лю на чак, та бой за ду ма ны, час та страч вае вы ве ра ную 
фар ма ль ную кам па зі цыю. І ты пе ра жы ва еш, вя до ма, твой унут ра ны Эйзен-
штэйн не за да во ле ны. Я аса біс та раз умею, што тра екто рыя ру ху — гэ та так-
са ма кам па зі цыя, але гэ та ўжо не ў ма ёй ула дзе, бо за дан не ані ма та рам дае 
рэ жы сёр.
І пе рад гэ тым ты ўжо не йкі час не вы клю ча ны: пра што б ні ду маў, што б 
ні ба чыў, днём і ноч чу ў тва ёй га ла ве ідзе пра ца. Па трэб на «на за па сіць» 
кар цін кі, якія на тхня юць, у тэ ле фо не, яны мо гуць быць зу сім з іншай опе ры, 

але не шта та бе пад каз ва юць, не йкі ход, стан ці ка ла рыт. А ка лі па чы на еш 
ма ля ваць, ты ўжо ні ку ды не гля дзіш, усё ў тва ёй га ла ве. Не вы моў нае за да-
ва ль нен не — пры дум ляць цэ лы свет.
Дру гое — гэ та гу мар, якім мне хо чац ца кож ны воб раз уз на га ро дзіць. Без яго 
не ўяў ляю ані ма цыю. Без яго не зра біць воб раз жы вым ці кра на ль ным, пра 
су р’ёз нае без гу ма ру так са ма не ска жаш! У сва іх стан ко вых ра бо тах пра гэ та 
я зу сім не ду маю і лі чу не да рэч ным.
Усе тры фі ль мы, над які мі мне да вя ло ся пра ца ваць, зроб ле ны ў тэх на ло гіі 
кам п’ю тар най пе ра клад кі. Не бу ду, ка лі мож на, ка заць пра 3D-ані ма цыю і 
маё да яе стаў лен не. Але тро хі рас па вя ду, чым пе ра клад ка ад роз ні ва ецца 

жу ры аца ні ла ў тым лі ку «руч ную пра цу»: у нас не бы ло ні якіх кам п’ю тар ных 
«за лі вак» і эфек таў, хоць апра цоў ка шмат слой на га ма люн ка бы ла ве ль мі 
скла да най. І гэ та яшчэ адзін рэ ве ранс хлоп цам з кам п’ю тар на га цэ ха, са-
п раў дным фа на там сва ёй спра вы. Фі льм наш мы, тыя, хто над ім пра ца ваў, 
па лю бі лі. І гле да чы так са ма пры ма юць яго — за гэ тым я на зі раю ўжо не -
каль  кі га доў.
Ка жу тут то ль кі пра вы яўлен чы бок, пра тое, за што ў ад ка зе мас так-па-
ста ноў шчык. Га лоў ны ча ла век у пра екце, без умоў на, рэ жы сёр. Гэ та ча ла век-
аркестр, які мо жа саб раць раз ам ма лю нак і гук, які зна хо дзіць і звяз вае 
ўсіх, хто ажыц цяў ляе яго за ду му. У «Рон да-кап ры чы ёза» Ігар Вол чак — аўтар 
яшчэ і вы дат ных му зыч ных тэм.
Па зней мы зра бі лі дзве су мес ныя ані ма цый ныя стуж кі: «Дур ная пані і ра-
з умны пан» (2015) і «Ваў чыш ка» (2018). Па га джа ючы ся на но вы пра ект, 
я  спа чат ку ве ль мі ха це ла вы ка рыс тоў ваць да сяг нен ні па пя рэд ніх ра бот. 
Маю на ўва зе тэх на ло гію апра цоў кі ма люн ка. Але Ігар Вік та ра віч да лі кат на 
пра па ноў ваў мне па спра ба ваць но вы ма тэ ры ял. На прык лад, у па чат ку ра бо-
ты над дру гім фі ль мам па ка заў мне сцёр ты — да трох ва ла сін — пэн дзлік і 
ка жа: «А мо жа, гэ тым па спра бу еце?» У вы ні ку фі льм быў на ма ля ва ны чор-
най туш шу, жы вы мі рва ны мі лі ні ямі. А «Ваў чыш ка» на ра джаў ся ў «ву га ль най 
шах це», як ка заў Ігар Вік та ра віч. Да клад ней, я ма ля ва ла «чор ным со усам», 
а ка ля ро выя час ткі фі ль ма — па стэл лю, якую да та го не раз уме ла і не лю бі-
ла. Так, гэ та ад мыс ло вая за да ча — знай сці кан такт з ма тэ ры ялам.
Яшчэ пра адзін аспект пра цы ў ані ма цыі, не праг рам ны. Ка лі сто міш ся да 
ве ча ра ці дзень склаў ся не та кі, ад во дзіш ду шу, ма лю ючы ге ро яў у якой-не-
будзь смеш най або кра на ль най сі ту ацыі. Не ка ль кі раз оў гэ тым ма ім воль -
нас цям да вя ло ся-та кі тра піць у фі льм. Так, у «Ваў чыш ку» каў ба са ві сіць на 
цвіч ку, на сця не — та кое вось ху лі ган ства. Пра кі нас ту дыю ма гу шмат рас каз-
ваць. Цяж ка бы ло, але тых, з кім да вя ло ся пра ца ваць, шчы ра люб лю.

ФотаСяргеяЖдановіча.
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ад ма ля ва на га кі но, якое ўсе мы лю бім. Дык вось, пе ра клад ка да зва ляе «па-
рэ заць на ка ва лач кі» і ру хаць у кам п’ю тар най пра гра ме аўтар скі ма лю нак, 
з усі мі яго ню анса мі і рыс ка мі.
У кла січ най пе ра клад цы зды мае на спе цы яль ным стан ку пад ка ме рай гу ру 
ані ма цыі юрый На рштэйн. На не ка ль кіх плас тах шкла вы клад ва юцца дэ ка-
ра цыі і пер са на жы, уз ні кае глы бі ня і скла да насць пра сто ры. Воб ра зы пра-
пра цоў ва юцца і рэ жуц ца на час ткі, не йкія — на мнос тва дроб ных дэ та ляў. 
На прык лад, лап ка з ва сь мі час так, ма ле неч кія воч кі і ра ток... Па апо ве дах 
ве даю, як скла да на ўсё гэ та ма ца ваць і не стра ціць. Ад нак за тое цу доў ныя 
ма люн кі Фран чэс кі Ярбу са вай за ха ва лі ўсю пры га жосць і мас тац касць. Кам-
п’ю тар ная пе ра клад ка спрас ці ла тэх на ла гіч ны пра цэс, на шчас це ці на жаль. 
Ліч ба выя эфек ты за мест ва зе лі ну, змяк ча ючы пла ны, ча сам так са ма спраў-
ля юцца з за да чай глы бі ні кад ра. Але мы на ма га лі ся ту ма ны і це ні зра біць 
руч ны мі фак ту ра мі — гэ так бо льш жыц ця.

пру жа ны: вяр нуц ца да дзі ця чай ду шы не маг чы ма

Маё дзя цін ства пра йшло ў Пру жа нах, да 14 га доў. По тым я з’е ха ла ў 
Мінск, па сту пі ла ў мас тац кую ву чэ ль ню. Шко лу я не ве ль мі лю бі ла, 

хоць бы ла вы дат ні цай. Яна бы ла для мя не бес па вет ра най пра сто рай. Та ды 
ў Пру жа нах не бы ло ні сту дыі, ні мас тац кай шко лы, дзе мож на бы ло б ву-
чыц ца вы яўлен ча му мас тац тву. Пры язджа лі на стаў ні кі (ра ней та кое прак-
ты ка ва ла ся) са шко лы-інтэр на та імя Ахрэм чы ка з Мін ска, мя не ад абра лі, 
але ў той год па мёр мой ба ць ка і ма ма мя не не ад пус ці ла. У ву чэ ль ню, у 
Гле баў ку, я па тра пі ла, як ка жуць, быц цам ры ба ў сваю ва ду. Шчас лі выя 
га ды!
Але ця пер пра Пру жа ны: не ка ль кі га доў ездзі ла да па ма гаць ма ме, а сяб роў 
ужо амаль не бы ло. Сяб роў кі з’е ха лі: ад на ў Мас кву, іншая на По ўнач, а ў 

Пру жа нах за ста ва ла ся стро гая ма ма і «што лю дзі ска жуць». Пра які жы ва-
піс мож на бы ло ду маць? То ль кі лі ча ныя разы я бра ла з са бой фар бы!
Па ўта ра го да та му мы за бра лі ма му ў Мінск, і вось гэ тым ле там я на ве да ла 
пус тую ква тэ ру і па ба чы ла ся з сяб роў кай, якая пры еха ла ў ад па чы нак. У гэ-
ты час — так су па ла — у Пру жа нах бы ла яшчэ ад на мая сяб роў ка — мас тач ка 
Ні на Чу ра ба з Грод на. Яна ўдзе ль ні ча ла ў пле нэ ры імя Ста ніс ла ва Жу коў-
ска га, ад на го з ма іх лю бі мых жы ва піс цаў. А пле нэр пра хо дзіць ужо ў пя ты 
раз! Так мне да вя ло ся па зна ёміц ца з яго арга ні за та ра мі Свят ла най і Іо сі-
фам Маш ка ла мі. Яны ку пі лі цу доў ны ста ры дом, пра ма на суп раць на ша га, 
зра бі лі там га ле рэю і ства ра юць цёп лае, твор чае ася род дзе, за пра ша ючы 
жы ва піс цаў з блі жэй шых мес цаў Бе ла ру сі, а так са ма з Мас квы і з Пе цяр-
бур га. Ця пер ужо саб ра ная ня дрэн ная ка лек цыя кар цін. Пра ўда, ра ённыя 
ўла ды па куль ні як іх не пад трым лі ва юць, і гэ та шка да.
Па зна ёмі лі ся мы і з ды рэк та рам му зея «Пру жан скі па ла цык» юры ем зя ле-
ві чам і яго жон кай Але най, жур на ліс ткай мясц овай га зе ты. Дзя ку ючы гэ тым 
цу доў ным лю дзям мне ўда ло ся ад чуць і пра нік нуц ца пры га жос цю краю 
май го дзя цін ства. Мя не па пра сі лі пра вес ці твор чую сус трэ чу з па ка зам ані-

ма цый ных фі ль маў, якая пра йшла ў дзі вос най атмас фе ры, з экра нам на 
фо не за ход ня га не ба. На рэш це па ча ло ажыц цяў ляц ца маё да ўняе жа дан-
не — падзя ліц ца з зем ля ка мі тым, што ўда ло ся зра біць.
Мы шмат пад арож ні ча лі па на ва кол лі, па гля дзе лі раз бу ра ныя ся дзі бы мяс-
ц овай шлях ты, якой бы ло ня ма ла. Гэ та сум на і не звы чай на пры го жа на ват у 
ру інах. Але са мае моц нае і на ват тра гіч нае ўра жан не бы ло ад на вед ван ня 
до ма ма іх ба бу лі і дзя ду лі. Дом да ўно не наш, гас па да ры там так са ма не 
жы вуць. А ў два ры вы рас ла вы са чэз ная дзя ду ле ва елка з вя ліз ны мі ла па мі 
га лін... І жы выя ад рын кі дзя ду ле вы, гру шы, на ват ба бу лі ны клуб ні цы на тым 
са мым мес цы. Так пры го жа бы ло і так ба лю ча...
Ця пер, па сля па ездкі, ка ла ры ты, ад кры тыя зноў ку, не да юць мне спа кою. 
Спа дзя юся, у блі жэй шы час но вая тэ ма з’я віц ца ў ма іх кар ці нах.
з вы шы ні ця пе раш ня га во пы ту ты ба чыш гэ тыя мес цы, ба чыш у цэ лым кам-
па зі цыю твай го жыц ця. Воб ра зы дзя цін ства за ўсё ды ўзні ка лі, яны важ ныя і 
сіл ку юць ця бе. Ад нак ты не зной дзеш іх там, ка лі вер неш ся. Ты ж вер неш ся 
на ма гі лы про дкаў, там ужо бо льш бо лю, чым іншых па чуц цяў, па трэб ных 
для жыц ця. Та му ні пра якое вяр тан не га вор кі быць не мо жа — гэ та то ль кі 
ідэ аль нае ўяў лен не, што мож на вяр нуц ца, каб рэ алі за ваць тое, чым ты на-
поў не ны. У бо ль шай сту пе ні гэ та ідэя вяр тан ня тва ёй дзі ця чай ду шы ў свет, 
які там быў, але ця пер, у рэ аль нас ці, яго ўжо ня ма! Як ня ма і за ці каў ле на га 
ася род дзя, мо ла дзі, якая б ве да ла, што тут ад бы ва ецца не шта важ нае.

у ву чо бе па ві нен быў па мер ці ды ле тант і на ра дзіц ца мас так

На пэў на, я маг ла б ска заць, што на стаў ні ка мі ў ма ім жыц ці бы лі ўсе — 
я маю на ўва зе пед аго гаў, са му атмас фе ру ву чэ ль ні. Па-ча ла ве чы гэ та 

бы лі ве ль мі доб рыя лю дзі, і яны ста лі знач ны мі для мя не. І сап раў ды лю дзі 
мас тац тва, хоць, мо жа быць, не ста лі вы біт ны мі мас та ка мі. Асноў ная ву чо ба 

бы ла ўжо ў інсты ту це, на ка фед ры ма ну мен та ль на-дэ ка ра тыў на га мас тацт-
ва. Гаў ры ла Ваш чан ка, за гад чык ка фед ры, пад трым лі ваў мя не лі та ра ль на 
як ба ць ка.
Гэ та бы ло па ка лен не вы дат ных мас та коў, з вя лі кім жыц цё вым во пы там, 
вя лі кай ча ла ве чай вы са ка род нас цю. Свет лая ім па мяць! Га лоў ным сва ім 
на стаў ні кам лі чу Ула дзі мі ра Ста ль ма шон ка, які быў на шым ку ра та рам ча-
ты ры га ды. Яго ме тад вы кла дан ня ве ль мі ад роз ні ваў ся ад ака дэ міч на га. 
У пер шыя ж дні дру го га кур са ён пры йшоў да нас са сло ва мі: «Я бу ду вам 
пе ра шка джаць!» Мы ра бі лі ве ль мі шмат на кі даў, по тым, раз бі ра ючы іх, 
Ула дзі мір Іва на віч ву чыў нас ду маць, раз ві ваў твор чае мыс лен не і на сам-
рэч даў нам моц ны старт.
І, вя до ма, Алег Ха ды ка  — гэ та асоб ная тэ ма. Ду маю, сён ня сту дэн там не 
ха пае та ко га ча ла ве ка — з яго глы бо кай ад ука ва нас цю ва ўсіх сфе рах, па-
трэб ных мас та ку. Мо жа быць, яго сіс тэ ма бы ла для ка го сь ці скла да най, але 
ка лі ад ны па спя ва лі за сво іць яе ад ра зу, то дру гія пра цяг ва лі пра ца ваць, 
ісці да ро гай да сле да ван няў яшчэ доў гія га ды. Нам трэ ба бы ло па мер ці ды-
ле тан та мі і на ра дзіц ца мас та ка мі. А гэ та ба лю чы пра цэс.
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леп шае атрым лі ва ецца гу ля ючы, але не вы пад ко ва

Пра са мае га лоў нае рас па вес ці скла да на... Ка лі ў двух сло вах, то, на пэў-
на, ко лер як па трэ ба. Я ўвесь час пра яго ду маю. Ён як му зы ка ў ма ёй 

га ла ве, днём і ноч чу. Па сут нас ці, я — аб страк цы яніс тка: пля ма здо ль ная 
ўтрым лі ваць та кую ко ль касць інфар ма цыі, што пе ра тва раць яе ў фор му ча-
сам зда ецца пра змер ным. Да пра цэ су пра цы за ўсё ды стаў лю ся як да экс пе-
ры мен ту, і я не ўпэў не ная, што ў мя не ў вы ні ку атры ма ецца... Люб лю ра біць 
не вя лі кія ра бо ты на без адказ ным ма тэ ры яле — па пе ры, кар до не. Люб лю 
фар бы, якія со хнуць хут ка: іх мож на тут жа пе ра крыць, зра біць скла да-
ныя плас ты або ад вес ці ў іншы ка ла рыт. Са мае леп шае для мя не тое, што 
атрым лі ва ецца вы пад ко ва, гу ля ючы, рап там. По тым ад су неш ся і ба чыш: 
вы пад ко вае не вы пад ко ва — там за кла дзе на тое, што пе ра жы ва еш.
Ра ней свае аб страк тныя пра цы я на зы ва ла шыф роў ка мі, ця пер, на пэў на, 
гэ так жа не зра зу ме ла вы каз ваю дум кі.
Я пра фе сі янал, але ду маць пра екта мі — гэ та не маё. Я не на шу свае пра цы 
ў га ле рэі. І амаль не па каз ваю ў інтэр нэ це. Спа дзя юся, гэ та ча со вае са-
ма адчу ван не, і яно вы пра віц ца. Ве ль мі люб лю мно гіх сва іх ка лег і сяб-

роў-мас та коў, але яны ж свае пра цы 
па каз ва юць све ту. Доб ра, што не ўсе 
мас та кі та кія пад по льш чы кі!  

1. Вецер з мора. Тэмпера, папера. 2016.
2. ніда. Тэмпера, папера. 2016.
3. асоба. Змешаная тэхніка, папера. 2002.
4. Шпацыр. Змешаная тэхніка, папера. 2002.
5—8. эскізы і кадр з мультфільма «Ваўчышка». 2018.
9. кадр з мультфільма «дур ная пані і ра з умны пан».  2015.

Па сля інсты ту та я вяр ну ла ся ў Гле баў ку ў якас ці пед аго га. У ву чэ ль ні 1980—
90-х бы лі ідэ аль ныя атмас фе ра для твор час ці і ад но сі ны па між вы клад чы-
ка мі і сту дэн та мі. Мае пед аго гі ста лі ка ле га мі. На ват ка лі ўзні ка лі спрэч кі ў 
на стаў ніц кай або на пра гля дах, усе па-доб ра му ад но да ад на го ста ві лі ся.
Та ды ў ву чы ліш чы вы кла да лі Ігар Ці шын, На та ша за лоз ная, Ала Бліз нюк, 
так са ма вуч ні Ха ды кі. Мне бы ло ці ка ва, якія за да чы яны ста ві лі вуч ням. Гэ-
та бы ла но вая шко ла, мы ад но ад на го раз уме лі і сяб ра ва лі. Ву чэ ль ня та ды 
про ста кі пе ла, сту дэн ты і мы за ста ва лі ся па сля за нят каў, рых та ва лі не йкія 
вы ста вы, акцыі, спек так лі. Ця пер, успа мі на ючы тыя га ды, мно гія сы хо дзяц ца 
ў мер ка ван ні, што гэ та быў за ла ты час.

не на вяз ваць, а пад ла дзіц ца

Пад ка заць вуч ням маг чы мы шлях раз віц ця, да па маг чы ўсвя до міць не-
ўсвя дом ле нае, падзя ліц ца фор му ла мі, якія за бяс пе чаць пад му рак, — гэ та 

не па руш ны кар кас, ад яго мож на сы хо дзіць і вяр тац ца. Пра фе сій ная ба за, 
што да па мо жа не кі дац ца ў ба кі, а экс пе ры мен та ваць. Пра ца ў мас тац кай 
шко ле рас кры ла для мя не ве ль мі важ ныя рэ чы. Перадусім ні ў якім разе 
не пры ні жаць асо бу дзі ця ці, за ня та га 
мас тац кай твор час цю. Ні якіх кеп скіх 
адзнак за вы нік, то ль кі за ахвоч ван-
не. за ўсё ды зной дуц ца сло вы і ме та-
ды ў доб ра га пед аго га, каб пад тры-
маць вуч ня, каб крыл цы пад рас лі. Гэ та ні з чым не па ра ўна ль нае па чуц цё, 
ка лі ка жаш «ма лай чы на!» ад на му, дру го му, трэ ця му і ба чыш, як гэ та пра цуе 
на ўвесь ка лек тыў дзя цей. Як кож ны імкнец ца да сяг нуць вяр шы ні. І агу ль-
ны вы нік не ве ра год ны! Пры чым дзе ці за хоў ва юць свае не па доб нас ці! Гэ та 
цал кам шчас лі выя мо ман ты.

Дзе ці ў мас тац кай шко ле за над та ма лыя, каб за сво іць твае ве ды раз і на-
заў жды. А по тым яны, як пра ві ла, трап ля юць да іншых пед аго гаў і час та ад 
да сяг нен няў не за ста ецца і сле ду. Так ву чыш ся ша на ваць «тут і ця пер», ка лі 
атрым лі ва ецца і ёсць кан такт вуч ня і на стаў ні ка. Уз ні кае та кі не ве ра год ны 
ўздым, які і фік су ецца ў па мя ці, за ста ецца ў та бе. Спа дзя юся, гэ та ёсць і ў 
ма іх ка лег. Та кі вось сэнс пра цы на стаў ні ка. Яшчэ я час та лаў лю ся бе на 
тым, што ўяў ляю па спя хо вую бу ду чы ню дзі ця ці. І як мож на да зва ляць са бе 
па блаж лі васць або дэс па тыч насць, ка лі спра ва то ль кі ва ўзрос це, у ча се?
Пры га даў ся эпі зод. Я вя ла ўрок па гіс то рыі мас тац тва, тэ ма — жы ва піс Англіі, 
XVIII ста год дзе. І ад на дзяў чын ка пы та ецца: «Ска жы це, а ця пер мож на ку-
піць Рэ йна льд са?» «Ве да еш, — ка жу, — вось вы рас цеш, ста неш па спя хо вай, 
ад ука ва най біз нэс-лэ дзі і ад ной чы ска жаш му жу: “Да ра гі, а ці не ку піць нам 
Рэ йна льд са?”» Трэ ба бы ло ба чыць гэ тую дзяў чын ку — вы раў ня ла ся спін ка, 
вы пра ва ста ла про ста цар скай, у по гля дзе з’я ві ла ся та кая год насць!
Ці ка ва, як па сля пры хо ду да гэ та га раз умен ня і шчас ця жыц цё пад ае но вы 
па ва рот падзей. Улет ку 2013 го да ў шко ль ны ад па чы нак вы па дак пры вёў 
мя не на кі нас ту дыю.

«Стан  рэчаў»  з  Любай  Гаўрылюк

Твор не му сіць уТрым лі ваць у са бе на ме ры. 
ка му сь ці да га дзіць ці спа да бац ца — гэ Та не 
пра мас Тац Тва.
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У 2013 го дзе вы йшла кні га, вы ні ко вае «ка лек тыў нае між дыс цып лі нар нае да сле да ван не су час
на га бе ла рус ка га мас тац тва пер ша га дзе ся ці год дзя ХХІ ста год дзя (звя за на га перш за ўсё з Мін
скам)»  — «Ра ды ус ну ля. Анта ло гія артну ля вых. Мінск. 2000—2010» (ку ра та ры: мас так Рус лан 
Ваш ке віч, мас тац тваз наў ца Акса на Жгі роў ская і фі ло саф ка Во ль га Шпа ра га). Раз ам з вы дан нем 
бы ла зла джа ная вы ста ва ў пра сто ры бы ло га цэ ха за во да «Га ры зонт». Гэ та бы ла спро ба ад рэф
лек са ваць і вы бу да ваць тра екто рыі раз віц ця бе ла рус ка га мас тац тва і кры ты кі ну ля вых, зір нуць на 
дзе ся ці год дзе з пун кту гле джан ня важ ных падзей.

Праз 10 га доў мы вы ра шы лі зра біць се рыю гу та рак з прад стаў ні ка мі і прад стаў ні ца мі айчын най і 
між на род най пра фе сій най артсу по ль нас ці, дзяр жаў ных і не за леж ных інсты ту цый пра бе ла рус кае 
су час нае мас тац тва 2010х. Як змя ня ла ся сі ту ацыя, што на гэ тыя зме ны па ўплы ва ла, якія тэн дэн
цыі пра яві лі ся, што па ўста ла і ці па ўста ла на па вер хні бе ла рус ка га ку ль тур на га лан дшаф ту? Ці 
за ма ца ва лі ся но выя іні цы яты вы, якія пра екты за вяр шы лі ся або вы чар па лі ся бе? Якія з’я ві лі ся 
аль тэр на тыў ныя пра сто ры і дыс кур сы і, у рэ шце рэшт, як ідуць спра вы з інфрас трук ту рай су час на
га мас тац тва?

у пошуку 
пун кту збор кі
Во ль га Рыб чын ская

10 Дзясятыя

1. Выстава максіма Сарычава «Сляпая зона» ў галерэі «цэХ». 2017.
2. Выстава «утопія. месца, якога няма» ў галерэі «Сталоўка XYz». 2018.
3. Фрагмент экспазіцыі «zBor In Рrogress». 2018.
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Дзясятыя

Мая су раз моў ца Ва лян ці на кі ся лё ва — су зас на ва ль ні ца і ды рэк тар ка га ле-
рэі су час на га мас тац тва «Ў».
Па вод ле са ма выз на чэн ня гэ та «актыў ная арт-пля цоў ка для прэ зен та цыі 
акту аль на га бе ла рус ка га і сус вет на га мас тац тва». Яе ад крыц цё ад бы ло ся ў 
2009-м, і за ка рот кі тэр мін «Ў» ста ла не то ль кі га лоў най вы ста вач най пра-
сто рай у сек та ры не дзяр жаў ных інсты ту цый мас тац тва, але і мес цам экс пе-
ры мен таў, сус трэч і дыс ку сій. Яна ўтрым лі вае скла да ны ба ланс па між ка-
мер цый най га ле рэ яй і цэн трам су час на га мас тац тва, а ў сва ёй пер спек ты ве 
імкнец ца стаць ме на ві та па ўна вар тас ным дру гім. Ана ла гаў і істот най кан ку-
рэн цыі ў Мін ску ў яе па куль ня ма.

Су чаС нае маС Тац ТВа ў кан Тэк Сце інСТы Ту цыі. 
Бе ла РуС кі кейС

Ві да воч на, што артінсты ту цыя з’яў ля ецца не то ль кі асно вай пра цы сіс
тэ мы су час на га мас тац тва, але і ўмо вай яе існа ван ня. дзяр жаў ныя му зеі, 
пры ват ныя га ле рэі, цэн тры су час на га мас тац тва за бяс печ ва юць пра цэс 
уз ае ма да чы нен няў мас тац тва з аўды то ры яй, ства ра юць маг чы масць та
кіх інтэ рак цый. акра мя та го, інсты ту цыі за бяс печ ва юць як улас на раз віц
цё су час на га арту, так і фар му лю юць, фар му юць, фік су юць спо са бы яго 
ка му ні ка цыі, у тым лі ку мо ву. Што мож на ска заць пра інсты ту цы яна ль ны 
лан дшафт мін ска? ці змя ніў ся ён? якія іні цы яты вы гэ та му спры ялі?
— Ты зга да ла пра ект «Ра ды ус ну ля». Ка лі Рус лан Ваш ке віч пры йшоў з ім у га-
ле рэю, мы пры ня лі та ды ра шэн не, і мне яно зда ецца і ця пер ве ль мі пра  віль -
ным, — ад хі ліц ца ад ку ра тар ства. У тым сэн се, што нам бы ла важ ная пра ява 
іні цы яты вы прад стаў ні ка мі арт-су по ль нас ці.
Тым не менш га ле рэя ста ла той пля цоў кай, на якой ад быў ся шэ раг сус
трэч і дыс ку сій, што адзна чы лі старт да след чай дзей нас ці пра екта «Ра ды
ус ну ля». акра мя та го, та ды вы яві лі ся фак тыч ныя су вя зі і ста сун кі ўнут ры 
артполя, аген ты яко га ад да ва лі пе ра ва гу роз ным трак тоў кам су час на га 
бе ла рус ка га мас тац тва, у тым лі ку і мо ве яго інтэр прэ та цый.
— Так. Пля цоў ка га ле рэі бы ла та кой і та кой жа з’яў ля ецца і сён ня. Ня гле дзя-
чы на тое, што га ле рэя за рэ гіс тра ва ная як ка мер цый ная арга ні за цыя і пры-
ват ныя асо бы ста яць у асно ве яе ства рэн ня. Тым не менш мы на цэ ле ныя на 
тое, каб быць пля цоў кай уз ае ма дзе яння аген таў бе ла рус ка га арт-поля. Мы 
за ўсё ды пад трым лі ва лі і пад трым лі ва ем важ ныя іні цы яты вы мас тац ка га ася-
род дзя. Так, ад гук нуў шы ся на ідэю та го ж Рус ла на Ваш ке ві ча пра вес ці «Бе-
ла рус кі па ві ль ён 53 Ве не цы янска га бі ена ле ў Мін ску» (3—6 чэр ве ня 2009, 
«Бе лэк спа»), га ле рэя ўдзе ль ні ча ла ў по шу ку ку ра та ра, арга ні за цыі вы ста вы і 
су пра ва джа ль ных ме рап ры емстваў, дзя лі ла ся пра цоў ны мі кан так та мі, рэ сур-
са мі і г.д. Пра ект «Ра ды ус ну ля» на за во дзе «Га ры зонт», акра мя сва ёй асноў-
най за да чы, фак тыч на за даў но вы мод ны тон, ка лі час тка су по ль нас ці ўсвя-
до мі ла, што мож на вы ка рыс тоў ваць аль тэр на тыў ныя пра сто ры, а не толь  кі 
кла січ ныя вы ста вач ныя.
Хто сён ня змог бы ўзяць на ся бе іні цы яты ву і ад каз насць аца ніць, па гля дзець 
і асэн са ваць 2010-я? Сап раў ды, ве ль мі важ на ўсве дам ляць тое, што ад бы ло-
ся за 10 га доў. Та кое разуменне па він на быць па трэ бай са міх акта раў арт-
поля. Мы га то выя стаць парт нё ра мі та ко га пра екта, але кру та, ка лі гэ ты за пыт 
бу дзе сфар му ля ва ны са мім ася род дзем. Тым бо льш ёсць но выя гу ль цы і ў 
інсты ту цы яна ль ным по лі. Мне зда ецца, ка лі то ль кі мы як інсты ту цыя бу дзем 
іні цы яваць та кія пра цэ сы, то мо гуць уз ні каць аб ві на вач ван ні ў не аб’ек тыў-
нас ці.
Зра зу ме ла, та кія да след чыя і ана лі тыч ныя пра екты, якія пад во дзяць не й
кія вы ні кі, ве ль мі па трэб ныя. але што зна чыць пад вес ці вы ні кі? на пэў на, 
гэ та так са ма ўвес ці, вы най сці або за па зы чыць мо ву для та ко га ана лі зу, 
па спра ба ваць зра біць яе ка лі не ўні вер са ль най, дык пры нам сі агу ль най і 
акту аль най для ўсіх удзе ль ні каў артпра цэ су?
— Я б па ста ві ла пы тан не пра тое, ці ка му ні ку ем мы на огул? Ця пер не ма гу 
ўспом ніць яркіх дыс ку сій апош ня га ча су, хі ба то ль кі ў са цы яль ных сет ках. На 
мой по гляд, яны па він ны быць па ста янны мі. Сён ня склад ва ецца ўра жан не 
ха атыч нас ці, раз авас ці, не пас ля доў нас ці ў вы бу доў ван ні і ўка ра нен ні но вых 
дыс кур саў. зноў уз ні кае пы тан не ад каз нас ці за ідэн ты фі ка цыю та кіх актыў-

нас цей. зноў жа, я мяр кую, гэ та му сіць быць па трэ ба пра фе сі яна лаў, а не 
толь кі за да ча інсты ту цыі, існа ван не якой ва ўмо вах Бе ла ру сі хут чэй не ве ра-
год ная з’я ва і ўні ка ль ная маг чы масць для пра фе сій на га раз віц ця ўдзе ль ні каў 
ку ль тур на га пра цэ су.
Ты ка жаш фак тыч на пра рэ жым вы жы ван ня сён ня, акту аль ны пра ктыч на 
для ўсіх гу ль цоў у гэ тым по лі?
— Так. На прык лад, за гэ тыя 10 га доў дзве ве ль мі моц ныя інсты ту цыі бы лі ад-
кры тыя, раз гар ну лі сваю дзей насць, але вы му ша ныя бы лі яе спы ніць: «ЦЭХ» і 
га ле рэя «Ста лоў ка XYZ». У Бе ла ру сі да во лі агрэ сіў нае ася род дзе вы жы ван ня, 
з роз ных пры чын, у тым лі ку — з-за фі нан са вага склад ніка.
Та ды атрым лі ва ецца, што та кія іні цы яты выінсты ту цыі мо гуць існа ваць 
час ця ком у фар ма це тэм па ра ль ных, ча со вых пра ектаў. Бо ча му на арт
інсты ту цыю ўскла да ецца сто ль кі надзей і ад каз нас цей? яна, ва ло да ючы 
не йкі мі рэ сур са мі, здо ль ная вы кон ваць свае фун кцыі: вес ці вы ста вач ную 
дзей насць, пад трым лі ваць між на род ныя ка му ні ка цыі, раз ві ваць ла ка ль
нае ўза ема дзе янне, пра ца ваць з роз ны мі аўды то ры ямі і, вя до ма, ад соч
ваць, фар ма ваць, вы ву чаць архі вы, аку му ля ваць ве ды і мно гае іншае. 
ад нак ка лі інсты ту цыі, у тым лі ку на зва ныя та бой, існу юць у ка рот ка тэр мі
но вым фар ма це, та ды шэ раг фун кцый про ста не ажыц цяў ля ль ны.

— На сён няш ні мо мант у Мін ску пра цуе не так шмат пра сто раў: га ле рэя «Ў», 
«Ок16», «Кор пус», Па лац мас тац тва...
За ўва жу, што ўсе пе ра лі ча ныя — гэ та пры ват ныя, не дзяр жаў ныя пля цоў кі. 
Важ на так са ма раз умець: ана лі за ваць і ацэ нь ваць мож на дзей насць іні
цы ятыў, якія раз гор тва юцца ў ча се і да юць ста бі ль ныя вы ні кі, тое, што 
ўбу доў ва ецца ў тэн дэн цыі. якія на прам кі бы лі ахоп ле ныя га ле рэ яй у гэ
тыя 10 га доў і ці мож на ка заць пра за пуск пэў ных пра цэ саў?
— Гэ та бы лі ве ль мі роз ныя пра гра мы: ку ра тар ская ад ука цый ная плат фор-
ма, пра гра ма па арт-ме не джмен це, дзі ця чыя твор чыя май стэр ні. Не ка то рыя 
з іх рэ алі зоў ва лі ся на па ста яннай асно ве. Ця пер мож на на зі раць не вя лі кае 
зні жэн не актыў нас цей, звя за нае з пе ра ездам. На да дзе ны мо мант мы рых-
ту ем за пуск но вых і пе ра заг руз ку па спя хо вых на прам каў, у тым лі ку се рыю 
ад ука цый ных пра грам у га лі не су час на га мас тац тва для шы ро кай аўды то рыі.

Бе ла РуС кае Су  чаС нае маС Тац ТВа: моў ныя 
СіС Тэ мы інТэР пРэ Та цый

да вай па га во рым пра вы ні кі дзе ся ці год дзя праз пер спек ты ву да след чы
каў і экс пер тнай су по ль нас ці — знеш няй, унут ра най (тут пы тан не «пер
шас нас ці», ары гі на ль нас ці і па сля доў нас ці мер ка ван няў і ад кры тас ці 
пра фе сій ных су по ль нас цяў), — якія фар му юць мо ву бе ла рус ка га су час на
га мас тац тва. Бо, па га дзі ся, су час нае мас тац тва не існуе паза арты ку ля
цый ны мі па ля мі, іншы мі сло ва мі — паза моў ны мі сіс тэ ма мі інтэр прэ та
цыі. якая мо ва, ры то ры ка га ва рэн ня пра бе ла рус кае мас тац тва? Хто і як 
ста віць пра бле мы, зноў жа, якой мо вай ка рыс та ецца? якія са мі на ра ты вы 
і фар мат вы каз ван няў? ці ўбу доў вае кры ты ка су час нае мас тац тва ў куль
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тур нае поле? Хто інвес туе ў кры ты каў: мас так, інсты ту цыя або ўво гу ле 
ніх то?
— Мас та кі, кры ты кі, інсты ту цыі ў нас інвес ту юць ад но ў ад на го і са мі ў ся бе, 
і гэ та за мкнё нае ко ла! Што да мі ну ла га дзе ся ці год дзя, спра бу ючы вы зна чыць 
клю ча выя кроп кі, важ на па зна чыць плат фор му Art Aktivist, якую іні цы яваў 
Сяр гей Ша бо хін (мас так і ку ра тар) і пад тры маў Сяр гей Кі руш чан ка (мас так 
і ку ра тар). Пра ект стар та ваў ве ль мі кру та, і зда ва ла ся, што вось яна, пля цоў-
ка, дзе вы пра цоў ва ецца гэ тая мо ва да след чы ка мі і экс пер тнай су по ль нас цю.
Ты ка жаш пра спро бу ства рэн ня ўстой лі вай пля цоў кі з маг чы мас цю 
адэкват най су час най ана лі ты кі на па ста яннай асно ве?
— Так, але пра ект быў спы не ны. Бо без сталага фі нан са ван ня іні цы яты ва зга-
сае і пе ра ры ва ецца. Пра бле ма ў тым, што ня ма па ста янна га пра цэ су, увесь 
час уз ні ка юць пры пын кі. Амаль ад на ча со ва па ча ла ся пра ца над пра ектам 
«KALEKTAR» — пер шая спро ба зра біць ацэн ку вя ліз на га ча са ва га ад рэз ка ў 
40 га доў. Гэ та так са ма бы ла пры ват ная іні цы яты ва. Так, мож на ка заць, што за 
гэ тае дзе ся ці год дзе ўзнік ла но вая плат фор ма ана лі зу і архі ва ван ня бе ла рус-
ка га су час на га мас тац тва, яго кры тыч нае асэн са ван не. У 2015-м да след чая 
плат фор ма «KALEKTAR» за пус ці ла два рэ сур сы: энцык ла пе дыю бе ла рус ка га 

мас тац тва «INDEX» і збор эсэ пра мас тац кія вы каз ван ні ў бе ла рус кім су час-
ным мас тац тве «ZBOR», а ў 2018-м ад бы ла ся вы стаў ка «ZBOR Іn Progress». 
Плат фор ма ство ра ная, але пра цуе яна ў за па во ле ным рэ жы ме і з вя лі кі мі 
пры пын ка мі. Гэ та зноў рэ сур снасць: лю дзі, час, гро шы... за ймац ца та ко га ро ду 
пра ектам ве ль мі скла да на. Ад нак за дзе ся ці год дзе гэ та крок, вя ха, як мі ні мум 
старт.
ці не зда ецца та бе, што ў кан тэк сце пра екта «zBor іn progress» бы ла 
спро ба ад рэф лек са ваць апош нія 3040 га доў бе ла рус ка га арту праз раз
мет ку і аб азна чэн не важ ных падзей: вы стаў, да сле да ван няў, аж да кан
крэт ных тво раў асоб ных мас та коў, якія па ўплы ва лі, на дум ку экс пер таў, на 
агу ль ную кар ці ну бе ла рус ка га мас тац тва гэ та га пе ры яду?
— Ме на ві та так. Вы зна чы лі і за фік са ва лі пэў ныя най важ ней шыя кроп кі. Але, 
зноў жа, не абход на ра біць тлу ма чэн не, што гэ та пра ца не з’яў ля ецца па ўна-
вар тас ным зрэ зам, гэ та ўсё ж фраг мент агу ль най кар ці ны. Па зі цыя арга ні за-
та раў пра екта ад кры тая, яны за клі ка юць да лю бых пра па ноў, ка мен та роў ды 
іншых трак то вак.
ча му та ко га кштал ту пра па ноў не бы ло? Гэ та пра бле ма ася род дзя, яго 
фраг мен та ва нас ці? аль бо ад сут нас ці не йкіх усто яных унут ры артсу по ль
нас ці су вя зяў, уз ае ма адно сін? а мо жа, не зра зу ме лы за клік?

— «ZBOR» уз нік як ад каз на па трэ бу пэў най ко ль кас ці лю дзей у по шу ку кро-
пак апо ры, ад штур хнуў шы ся ад якіх мож на бы ло б ісці да лей. Ча му пра ект не 
па паў ня ецца іншы мі гіс то ры ямі, пун кта мі гле джан ня? Я на ват не ве даю, ка му 
за да ваць гэ тае пы тан не.
доб ра. Та ды ці мо жам мы ка заць, што ў да дзе ным пра екце ад бы ла ся 
яшчэ ад на спро ба афар млен ня той мо вы, якая за клі ка на ад рэф лек са ваць 
і арты ку ля ваць апошнія 3040 га доў бе ла рус ка га мас тац тва, а так са ма 
ўбу доў ваць са мо су час нае мас тац тва ў по лі фа ніч нае ку ль тур нае поле? 
пры ма ючы пад ува гу, што та кія спро бы ўжо бы лі і мы ка за лі ў па чат ку 
раз мо вы, на прык лад, пра маштабны праект «Ра ды ус ну ля. анталогія арт
нулявых». на што яшчэ мож на аб апер ці ся?
— Архі вы га ле рэі «Шос тая лі нія». Маг чы ма, я кеп ска інфар ма ва ная, але яны ў 
бо ль шай сту пе ні ві зу аль ныя, скан цэн тра ва ныя хут чэй на фо та да ку мен та цыі, 
чым на рэ флек сіі. Тым не менш у кан тэк сце пра екта «ZBOR» аку рат і ад бы ла-
ся спро ба па чаць раз мо ву і за фік са ваць тое, што мы па мя та ем, з да лу чэн нем 
спе цы яліс таў, якія змаг лі мно гія падзеі арты ку ля ваць.

Так Ты кі і СТРа Тэ Гі і

Вер нем ся ў клю ча выя пра екты 
дзе ся ці год дзя, якія ка лі не змя ні
лі, дык ста лі зна ка мі не абход нас ці 
змен у бе ла рус кім мас тац тве, — гэ
та анлайнплат фор ма «art aktivist». 
Ты за зна чы ла: на сён няш ні дзень 
пра ект бо льш не раз ві ва ецца. ці не 
ду ма еш ты, што, азна ме на ваў шы 
са бой гэ ты жа да ны зрух па ра дыг
маў, пе ра ход з «парт ызан скіх прак
тык» да «актыў най стра тэ гіі», гэ ты 
пра ект так са ма за свед чыў не га тоў
насць бе ла рус ка га мас тац тва, а так
са ма яго аген таў да та кіх пе ра мен? 
іншы мі сло ва мі, у не йкі мо мант 
усе вы му ша ны бы лі ад пра віц ца 
на по шук і вы на ход ніц тва іншых 
мар шру таў, бо льш муд ра ге ліс тых і 
скла да ных?
— Так, маг чы ма. У пэў ным сэн се, 
пра цяг ва ючы ідэю арт-акты віз му, 
пра цуе пра ект, які раз ві ва юць Во ля 
Сас ноў ская, Аляк сей Ба ры сё нак, Дзі-
на Жук і Мі ка лай Спя сіў цаў «Пра цуй 

Бо льш! Ад па чы вай Бо льш!». Гэ та ве ль мі кру тая но вая су час ная струк ту ра, 
што, ад нак, не пра цуе на шы ро кую пуб лі ку. Гэ та, ка лі мож на так ска заць, пра-
фе сій ная між на род ная ту соў ка мас та коў, ку ра та раў, кры ты каў, якая раз ві ва-
ецца, вы ка рыс тоў ва ючы но выя фор мы ка му ні ка цыі і прэ зен та цыі. зна чыць, 
сён ня та ко га ро ду фар ма ты за пат ра ба ва ныя, та кія ды на міч ныя плат фор мы, 
дзе лю дзі сус тра ка юцца, зна ёмяц ца, ад укоў ва юцца, не шта вы раб ля юць су-
мес на. І ка лі ты не ўдзе ль нік гэ та га пра цэ су, то ты пра ктыч на ні чо га не мо жаш 
пра гэ та ве даць.
ка лі ты не ў па то ку, не час тка падзеі ці ту соў кі, то яна для ця бе ня бач ная?
— На пэў на, яна, гэ тая іні цы яты ва, і не мо жа існа ваць у іншым фар ма це.
маг чы ма, у бо льш маш таб ным і ад кры тым фар ма це артакты візм па куль 
тут не жыц цяз до ль ны?
— Як ні дзіў на, пра ект «Пра цуй Бо льш! Ад па чы вай Бо льш!» на гад вае мне 
«Бе ла рус кі клі мат», які так са ма асвой ваў роз ныя ку ль тур ныя пра сто ры. Дзей-
насць «Пра цуй Бо льш! Ад па чы вай Бо льш!» ад па вя дае не йка му агу ль на му 
на строю сён ня. А «Бе ла рус кі клі мат» мож на, у да дзе ным вы пад ку, на зы ваць 
арт-акты віс та мі свай го ча су.
адзна чу, што якраз «Бе ла рус кі клі мат», іх акцыі і пуб ліч ныя інтэр вен цыі 
фар ма ва лі но вы тып уз ае ма дзе яння з пуб лі кай, гле да чом як з час ткай га
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рад ско га ася род дзя. і гэ та ў ча сы кан ца 1980х. у па чат ку ж 10х ужо на
ша га, ХХі ста год дзя пра ект Сяр гея Ша бо хі на «art aktivist» быў спро бай 
вы вес ці гэ тае ўза ема дзе янне на якас на іншы ўзро вень пуб ліч нас ці. па ка
заць, што ёсць маг чы масць і пер спек ты вы но вых су вя зяў з іншы мі аўды
то ры ямі, або іх сфар ма ваць. Та му і зме на парт ызан ства на артакты візм, 
хут чэй за ўсё, пра ект не да кан ца ўда лы, у вы ні ку гэта ста ла стра тэ гі яй 
асоб ных ту со вак, а не ўні вер са ль най гіс то ры яй. у якім вы пад ку ў гэ ты пра
цэс усту пае інсты ту цыя і ці ўсту пае на огул?
— Арт-інсты ту цыя па він на іні цы яваць мно гія рэ чы, пад трым лі ваць іх і раз-
ві ваць, але ў рэ аль нас ці ве даю, як гэ та не ве ра год на скла да на ў бе ла рус кай 
сі ту ацыі. Ад нак фак тыч на праз арга ні за цыю ад ука цый ных пра грам, ме та дыч-
на, шчы ль на і па сля доў на мы якраз гэ тым і за йма емся.
Та кім чы нам, ці атрым лі ва ецца бо льш актыў на інвес та ваць у гэ тае поле? 
акра мя та го, раз умець яго па тэн цы ял, моц ныя і сла быя ба кі.
— У Арту ра Клі на ва быў та кі пры го-
жы і на гляд ны воб раз, як вы мы ван не 
ку ль тур на га плас та ў Бе ла ру сі: то ль-
кі ён на за паш ва ецца — ад бы ва ецца 
шэ раг падзей, якія спры яюць яго 
раз мы ван ню. Сён ня, на прык лад, ёсць 
ад чу ван не, што на за па ша ны ў гэ тыя 
10 га доў ку ль тур ны рэ сурс злёг ку раз мы ва ецца. Ад ны з’е ха лі, іншыя ба чаць 
сваю бу ду чы ню ў асоб ных пра сто ра вых ка тэ го ры ях. зда ецца, мы зна хо дзім-
ся ў кроп цы пры лі ваў і ад лі ваў. У нас мо ра ня ма, але яно не як вір ту аль на 
пры сут ні чае. У пер шай па ло ве дзе ся ці год дзя бы ло бо льш па трэ бы і іні цы-
ятыў аб’ ядноў вац ца ў пра ектах, дыс ку сі ях, аб мер ка ван нях. Бы ло па чуц це 
адзі на га поля, дзе ўсе га то выя да актыў ных уз ае ма дзе янняў. Ад нак апош нія 
не ка ль кі год я на зі раю раз гру поў ку, як быц цам ня ма пун кту збор кі, агу ль най 
ідэі. І я раз умею, ча му так ад бы ва ецца: атры маў шы пэў ны во пыт, сет ку кан-
так таў, інстру мен тар, лю дзі хо чуць дзей ні чаць і рэ алі зу юць свае аўта ном ныя 
пра екты. Ад ідэі аб’ ядна най арт-су по ль нас ці мы раз бры лі ся па сва іх улас ных 
пра ектах і дзей ні ча ем па сва іх тра екто ры ях. І гэ та цал кам вы тлу ма ча ль на і 
пра ві ль на. Па ча ка ем пры лі ву, ка лі па трэ ба аб’ ядноў вац ца зноў ста не акту-
аль най.

РаЗ Віц цё аўды То Рый

у да дзе ным кан тэк сце важ на вы зна чыць, на ко ль кі ад чу ва ль нае бе ла рус
кае гра мад ства да пуб ліч на га вы каз ван ня. ці мо жа су час нае мас тац тва 
ў гэ тым вы пад ку стаць пра вад ні ком змен аль бо вы клі каць пэўны ад чу
ва ль ны гра мад скі рэ за нанс? Тут ізноў важ ным фак та рам вы сту пае мо ва, 
але як інстру мент вы каз ван ня са мо га мас тац тва: ці ста ла яна бо льш зра
зу ме лай?
— На ша аўды то рыя ве ль мі шы ро кая, за гэ тыя дзе сяць га доў яна рас ла і змя-
ня ла ся. Бы лі і «агрэ сіў ныя» гле да чы, якія не раз уме лі, ку ды тра пі лі. Та ды мы 
і па ча лі ве ль мі сум лен ную раз мо ву з на шы мі на вед ні ка мі: ад ука цый ныя 
пра гра мы, дыс ку сій ныя пра екты, су пра ва джа ль ныя ме рап ры емствы. Да нас 
увесь час пры хо дзяць шко ль ныя экс кур сіі, шмат бы вае вы клад чы каў, сту-
дэн таў, пры чым не то ль кі про фі ль ных твор чых ВНУ, мас та коў, прад стаў ні коў 
біз нэ су. Я б ска за ла, што на ша пуб лі ка ад чу ва ль ная і га то вая да ды яло гу. На-
вед ні кі лёг ка ўсту па юць у ка му ні ка цыю. Не ве даю, як у іншых мес цах, але ў 
нас так скла ла ся ўжо да ўно. Лю дзі ка мен ту юць вы ста вы аль бо за да юць пы-
тан ні. Ве ль мі роз ны фід бэк, ад нак у бо ль шас ці сва ёй гэ та хут чэй раз умнае і 
за ці каў ле нае стаў лен не. У но вай пра сто ры аўды то рыя і якас на, і ко ль кас на 
па шы ры ла ся.
ці мож на ка заць пра тое, што пра ца з гле да чом, прад ума ная, па сля доў ная, 
па ста янная, пры вя ла да пра грэ су?
— Без умоў на. У гле да ча ёсць раз умен не та го, што мас тац тва сён ня вы гля-
дае па-інша му. за раз мы рых ту ем цэ лы ком плекс ад ука цый ных пра грам, дзе 
бу дзем зра зу ме ла рас каз ваць і пра су час нае мас тац тва, з роз ны мі гіс та рыч-
ны мі пер спек ты ва мі. У тым лі ку пра па ноў ва ючы маг чы масць для пуб ліч ных 
дыс ку сій на ша му гле да чу.

Вы ста ва, як пра ві ла, су пра ва джа ецца не йкім тэк стам, ня хай гэ та бу дзе 
тлу ма чэн не аль бо час тка інста ля цыі. ці га то вы гля дач га ле рэі з та кім тэк
стам уз ае ма дзей ні чаць? і з яко га ча су пра гэ та мож на ка заць?
— На са мым па чат ку на шай пра цы мы, на пэў на, за ўчас на па ста ві лі до сыць 
вы со кую план ку, ка лі раз мяш ча лі ў экс па зі цыі вы ста вы мас тац тваз наў чыя 
тэк сты. І гэ та бы ло ве ль мі цяж ка для пуб лі кі, якая час та не раз уме ла гэ тую 
мо ву. Ця пер мы ста ра емся тэкст ра біць мак сі ма ль на про стым — і гэ та пра -
віль  на, ка лі про стай мо вай та бе вы кла да юць сэн са выя акцэн ты. Ха чу адзна-
чыць, што гэ та ў тым лі ку за слу га на шых інклю зіў ных пра ектаў.
Рас ка жы пад ра бяз ней пра дзей насць у гэ тым кі рун ку, бо інклю зіў ныя пра
екты вы па ча лі яшчэ ў ну ля выя. Гэ та бы лі вы ста вы, пра гра мы, івэн ты...
— Так. Не ка ль кі пра ектаў пра во дзі лі з дзе ць мі з раз ла да мі аўтыс тыч на га 
спек тру, так са ма з Бе ла рус кім дзі ця чым хос пі сам быў вя лі кі вы ста вач на-аду-
ка цый ны пра ект. Адзна чу, што на той мо мант у нас бы ла вя лі кая пра бле ма 

да ступ нас ці пра сто ры для мно гіх груп 
лю дзей  — на прык лад, з фі зіч ны мі 
асаб лі вас ця мі раз віц ця, — якую мы не 
да кан ца та ды ўсве дам ля лі. Та му пры 
пад рых тоў цы но вай пра сто ры га ле рэі 
акцэнтнай для нас ста ла арга ні за цыя 
без ба р’ер на га ася род дзя. Мы шмат 

уз ае ма дзей ні ча ем з гра мад скі мі арга ні за цы ямі, на прык лад, Бе ла рус кім та ва-
рыс твам глу хіх і Бе ла рус кай аса цы яцы яй да па мо гі дзе цям-інва лі дам і ма ла-
дым інва лі дам. На ад ным з та кіх су мес ных ме рап ры емстваў мы па зна ёмі лі ся 
з Па шам Ка рон чы кам, у вы ні ку ён стаў на шым су пра цоў ні кам — на гляд чы кам 
экс па зі цый най за лы. Іншае звыш ці ка вае зна ёмства — гэ та Кі рыл Ба ры саў, гіс-
то рык з ад ука цыі. Ён наш экс кур са вод, пра во дзіць экс кур сіі па вы ста вач ных 
пра ектах га ле рэі з па глыб лен нем у гіс та рыч ны кан тэкст тэ мы, пра якую ён 
ка жа. Яго экс кур сіі ка рыс та юцца вя лі кай па пу ляр нас цю.

(не)ГіС Та Рыч ная пеР Спек Ты Ва

— Ка лі я ду маю пра Бе ла русь, раз умею, што тут мо жа быць хут ка і лёг ка не-
шта зне се на або раз бу ра на. Той жа са мы пра цэс пры кмет ны і ў мас тац тве. 
Ка лі цэ лы ку ль тур ны пласт мо жа знік нуць і аб ры нуц ца про ста та му, што яго 
не па спе лі за фік са ваць і за ха ваць аль бо сыш лі лю дзі — свед кі падзей. Вось 
та кая зям ля, на якой ве ль мі час та гіс та рыч на-ку ль тур ныя апоў зні ад бы ва-
юцца. Маг чы ма, нам усім про ста трэ ба пры няць гэ та як да дзе насць і пра ца-
ваць з тым, што ёсць.
маг чы ма, гэ та так са ма звя за на з гіс то ры яй на шай тэ ры то рыі, з ку ль ту рай 
і спад чы най, якія, не па спеў шы тут ука ра ніц ца, сці ра лі ся чар го вай ка тас
тро фай. Гэ та пра ктыч на па ста яннае пра йгра ван не пы тан няў ідэн тыч нас ці, 
по шук унут ра ных і знеш ніх меж аў, па чы на ючы з пра бле мы, хто я ёсць. 
Сён ня мы ста но вім ся свед ка мі аб ры вач ных і спа ра дыч ных спроб склас
ці не йкія гіс та рыч ныя су вя зі, уба чыць мі ну лыя дзе ся ці год дзі як ёміш ча 
звя за на га пе ра емна га на ра ты ву. і ня ма га тоў нас ці прад ста віць іншы па ра
дак рэ чаў, ду маць не адзі най лі ней най ма дэл лю, але ўба чыць у асоб ных, 
раз роз не ных гіс то ры ях свае пры чы ны і сваю не абход насць, якія мож на 
па ра ўноў ваць і ана лі за ваць.
— Та му адзін з акту аль ных на прам каў — пра ца з архі вам. У най блі жэй шай 
бу ду чы ні мы ча ка ем за пуск на шай но вай пля цоў кі і но ва га пра екта. Пра-
сто ру на Ра каў скай (бы лы бу ды нак хле ба за во да) у пла нах мы па зна ча ем як 
Му зей су час на га мас тац тва. Гэ та бу дзе асоб ная інсты ту цыя з вы раз най мі сі яй 
і пэў най струк ту рай. Яе асно вай ста не архіў, ён бу дзе ад кры ты для ла ка ль-
ных і між на род ных экс пер таў, ку ра та раў, кры ты каў. Па чат ко вай мэ тай му зея 
мы ба чым збор і струк ту ра ван не архі ва — як ба зу для да лей ша га вы ву чэн ня, 
да сле да ван ня, пе ра асэн са ван ня і г.д. Уся яго дзей насць бу дзе скі ра ва ная на 
по шук і раз віц цё пра фе сій най асно вы. Так, на сён няш ні дзень мы ма ем агу ль-
ную кан цэп цыю бу ду чай інсты ту цыі, па пя рэд нія да моў ле нас ці па пля цоў цы, 
дзе пра ект бу дзе рэ алі зоў вац ца. У на шых пла нах рас пра цоў ка плат фор мы 
му зея, ку ды ўвой дуць на пра цоў кі, па кла дзе ныя пра ектам «ZBOR». Гэ та асно-
ва, з якой мож на пра ца ваць да лей.  

вось Та кая зям ля, на якой ве ль мі час Та гіс
Та рыч наку ль Тур ныя апоў зні ад бы ва юцца. 
маг чы ма, нам усім про сТа Трэ ба пры няць 
гэ Та як да дзе насць і пра ца ваць з Тым, шТо 
ёсць.
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Па цін ка, сло ва, што ста ла на звай вы ста вы, — гэ та лас ка вая мя нуш ка, да-
дзе ная не ка лi Ра ісе Сіп ле віч ад на вяс коў ца мі па іме ні ба ць кі, яно ста ла 
мас тац кім псеў да ні мам і не ад’ем най час ткай ство ра на га ёй све ту, за-

хоў ва ючы не па рыў ную су вязь з ма лой ра дзі май, з дзя цін ствам, з ро да вай 
па мяц цю.
Ра іса Сіп ле віч атры ма ла пра фе сій ную ад ука цыю спа чат ку ў Мін скай мас тац-
кай ву чэ ль ні, по тым  — на кафедры графікі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэ ат- 
ра ль на-мас тац ка га iнсты ту та, вя до ма га вы со кім уз роў нем пад рых тоў кі. Па-
ча так яе са ма стой най твор чай дзей нас ці су па дае з пе ры ядам пе ра мен 
у айчын ным мас тац тве на мя жы 1980-х, якія пра яўля лі ся сім ва ліч нас цю і 
ме та фа рыч нас цю мас тац кай мо вы, агу ль най ці ка вас цю да на цы яна ль най 
спад чы ны як да кры ні цы пе ра асэн са ван ня су час нас ці і спо са бу пе рад ачы 
ўнут ра на га жыц ця ча ла ве ка. Твор часць Сіп ле віч раз ві ва ла ся ў рэ чыш чы гэ-
тай тэн дэн цыі і та ды, і ўсе на ступ ныя га ды. Гра фіч ныя арку шы ма ла дой мас-
тач кі ў тэх ні ках афор та, лі таг ра фіі, лі наг ра вю ры вы ка на ны ўпэў не най ру кой 
і на поў не ны ха рак тэр ным для та го ча су пуб лі цыс тыч ным па фа сам. Акра мя 
стан ко вай гра фі кі, Ра іса Сіп ле віч па спя хо ва пра ца ва ла ў га лі не кніж най 
ілюс тра цыі, шмат га доў вы кла да ла мас тац кія дыс цып лі ны, спа чат ку ў ву  чэль-
ні імя Гле ба ва, по тым у гім на зіі-ка ле джы імя Ахрэм чы ка. Ад нак, як і мно гія 
гра фі кі, праз не ка то ры час яна ад чу ла аб ме жа ва насць тэх ніч ных і жан ра вых 
ра мак і звяр ну ла ся да жы ва пі су. Ме на ві та на па лат не змаг ла ўва со біць тое, 
што яе хва ля ва ла, — мо жа, не ве ль мі гла ба ль ныя, але глы бо кія аса біс тыя пе-
ра жы ван ні.
На юбі лей най вы ста ве бы ло прад стаў ле на бо льш за 80 ра бот роз ных га доў: 
сю жэт на-тэ ма тыч ныя і аб страк тныя кам па зі цыі, пей за жы і на цюр мор ты. Не 
спа дзя ва ючы ся то ль кі на на тхнен не, Ра іса Сіп ле віч піша штод ня і з за хап лен-
нем, но выя па лот ны па сту по ва за паў ня юць не вя лі кую свет лую май стэр ню і, 
зда ецца, хут ка па чнуць вы цяс няць сваю ства ра ль ні цу. Яе мас тац тву ўлас ці вы 
шы ро кі ды япа зон сты ліс тыч ных і тэх ніч ных по шу каў. Ран нія жы ва піс ныя тво-
ры, прад стаў ле ныя ў экс па зі цыі («У по шу ках вер шні ка», 1998), або «Па цін ка. 
Аўта пар трэт», (1990), на поў не ныя тры вож най не да моў ле нас цю і ча кан нем 
не вя до ма га. Яны яшчэ звя за ныя з гра фі кай сты лі за ва ным ма люн кам, арна-
мен та ль нас цю і ла ка ль на-плос кас най трак тоў кай вы явы.
Жы ва піс Сіп ле віч мож на ўмоў на падзя ліць на два на прам кі. Пер шы — апа-
вя да ль на-сім ва ліч ныя фі гу ра тыў ныя кам па зі цыі з ба гац цем дэ та ляў, яркія і 
шмат ко лер ныя, яны вы рас лі з гра фі кі. І по бач з імi — кам па зі цыі па ўаб стракт-
ныя і аб страк тныя, што ўздзей ні ча юць на гле да ча не лі та ра тур на, а ма ляў ні-
ча-плас тыч на. з ча сам мас тач ка знай шла для іх улас ную вы яўлен чую ма не ру, 
у якой спан тан нае ўзнік нен не воб ра за дык ту ецца пад атлі вай алей най су-
мес сю, што рас ця ка ецца па грун та ва ным па лат не. Гэ тыя аб страк тныя фор мы 
ня суць у са бе па чуц цё яшчэ ня ўпэў не на га пра яўлен ня прад мет на га све ту на 
плос кас ці, на кшталт меж аў пля мы і ко ле ру. Не з’яў ля юцца не ру хо мы мі і межы 
па між фан та зі яй і рэ ча існас цю, жа да ным і маг чы мым. Рэ аль на існу ючыя фор-
мы су сед ні ча юць з фор ма мі, па зна ча ны мі на мё кам, змен лі вы мі і ру ха вы мі. 
У аб страк тных экс пе ры мен тах апош ніх га доў мас тач ка імкнец ца вы йсці на 
пер ша адчу ван не праз сты хій на-эма цый ны па ча так рыт му, лі ніі і ко ле ру. Так 
з’яві ла ся се рыя 2019 го да, вы ка на ная на чор ным фо не і пры све ча ная за ра-
джэн ню жыц ця («Па ча так», «На ра джэн не но ва га дня», «Аб уджэн не»). Са ма 
май стар ка вы зна чае гэ тыя тво ры як сво еа саб лі вы «ад каз» зна ка мi та му квад-
ра ту Ма ле ві ча, ад на з трак то вак яко га — ме та фа ра смер ці і пус тэ чы.
Ра іса Сіп ле віч моц на звя за ная з ся м’ёй і бліз кі мі, і ў гэ тай су вя зі кры ецца 
эма цый ная асно ва яе мас тац тва. Яно ў бо ль шай сту пе ні пад па рад ка ва нае 
інту ітыў на му, чым ра цы яна ль на му па чат ку, і пры ваб нае не то ль кі жва вас-

цю фан та зіі, але і ад чу ван нем цэ лас нас ці рэ аль на га і вы ду ма на га, якая мае 
глы бо кія ка ра ні ў фа льк ло ры. Ці ка васць да ірэ аль на га, па ра тэ атра ль на га, да 
кас цю ма ва ных пер са на жаў і па за ча са вых сю жэ таў ха рак тэр ная для мно гіх 
айчын ных мас та коў-ва сь мі дзя сят ні каў, у іх шэ ра гу ў Па цiн кi ёсць сваё мес-
ца і свой го лас. У бо ль шас ці ра бот яна аб ыхо дзіц ца без скла да ных ме та-
фа рыч ных па бу доў, ства ра ючы хут чэй кар ці ны-пад аннi, кар ці ны-пес ні. Са ма 
рыт міч ная арга ні за цыя ко ле ру і фор маў у іх пад обная да пе сен на га ла ду, 
на род най пра мо вы, на пеў най і ме ла дыч най. Пе рад на мі кар ці ны, на пі са ныя 
жан чы най, і апа вя да юць яны пра све та адчу ван не жан чы ны — з яе ма ра мі, 
сна мі, пе ра жы ван ня мі. Гэ та ўту ль ная мас тац кая пра сто ра, якая за хоў вае і 
тран слюе гле да чу імпу льс ра дас на га пры ман ня жыц ця. У ім дзь муць «ка ля ро-
выя вят ры», па не бе плы вуць пух кiя аб ло кі, ля цяць птуш кі і ко ні, ба гі ні языч-

пад аннi Patsinki
ВЫ СТА ВА РА ІСЫ СІП ЛЕ ВІЧ У МАС ТАЦ КАЙ ГА ЛЕ РЭІ 
МІ ХА ІЛА СА ВІЦ КА ГА
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ніц ка га сла вян ска га пан тэ она Ля ля і Гра маў ні ца пад обныя да ста ніс тых ся ля-
нак, а ся лян кі — да ба гінь. У яе пра цах ня ма сля доў этнаг ра фіч най сты лі за цыі, 
але бе раж лі ва за ха ва ны ду шэў на-эма цый ны на строй бе ла рус ка га на род на га 
мас тац тва. Ра іса акцэн туе ў сва іх лі рыч ных ге ра інях ры сы, ха рак тэр ныя для 
бе ла ру сак, — мяк касць, пра ца ві тасць, ма ра ль ную чыс ці ню, су вязь з род най 
пры ро дай. Лад ныя, спа кой ныя, у муд ра ге ліс тых га лаў ных убо рах і адзен ні, 

акру жа ныя квет ка мі і птуш ка мі, яны за ўсё ды ня ўлоў на пад обныя да сва ёй 
ства ра ль ні цы, ад люс троў ва юць спрад веч ны на цы яна ль ны тып пры га жос ці. 
Ча сам іх по ста ці да во лі рэ аліс тыч ныя, iншыя быц цам вы рас та юць з дрэў, аб-
ло каў, лі ній і плям, пе ра тва ра ючы ся ва ўва саб лен не сты хій ных сіл пры ро ды. 
У гэ тым квіт не ючым на ват зі мой све це жан чы ны, дзяў ча ты, дзяў чын кі ма раць 
пра ле та, кор мяць пту шак у га лі нах вя ліз на га дрэ ва, збі ра юцца на свя та і 
ла дзяць не вя до мыя аб ра ды. Птуш кі, якія ў сла вян скай на род най свя до мас ці 
час та звя за ныя з жа но чым і дзя во чым па чат кам, ува саб лен нем ча ла ве чай 
ду шы, з мі фа мі пра ства рэн не све ту, за йма юць у воб раз най сіс тэ ме мас тач кі 
асаб лі вае мес ца. Шмат га ло сая ча род ка, зда ецца, пе ра ля тае з па лат на на па-
лат но, на паў ня ючы іх шча бя тан нем і спе вам. Ня рэд ка сус тра ка ецца і воб раз 
ка ня, які ля ціць у не бе, — ён сім ва лі зуе ў мі фа ло гіі ўсе знач ныя з’я вы пры ро-
ды: со нца, ве цер i воб ла ка, на ва ль ніч ныя хма ры і про бліск ма лан кі. Пер са-

на жа мі мно гіх кам па зі цый ста-
но вяц ца дзе ці — у тым уз рос це, 
ка лі яны яшчэ арга ніч на звя за-
ныя з пры ро дай, што за ўсё ды 
па ўстае ў жы ва пі се мас тач кі як 
доб рая сут насць, вет лі вая да 
ча ла ве ка, та ямні чая і ча роў ная. 
Най бо льш ярка гэ та вы яўле на 
ў трып ці ху «Над рэ чкай Ва-
лоў кай» (2017), у якім цу доў ны 
воб раз дзя цін ства, ува соб ле ны 
ў парт рэ це ма ле нь ка га ўну-
ка, што ся дзіць на ве лі зар най 
птуш цы і ло віць ву дай хут кіх 
ры бак, ста но віц ца эма цый ным 
лей тма ты вам, ад кры ва ючы не-
звы чай нае ў звы чай ным пей-
за жы На ваг руд чы ны. Ура жан ні 
ад лет ня га вяс ко ва га жыц ця з 

яго асаб лі вым на стро ем і ка ла ры там, спа ко ем і па во ль нас цю, пе ра тво ра ныя 
фан та зі яй, з’яў ля юцца не ад’ем най час ткай і асно вай гэ та га ка зач на-па этыч-
на га све ту, упля та юцца ў сю жэт ныя кам па зі цыі, рас кры ва юцца ў пей за жах. 
Ад нак пе рад на мi пей за жы не кан крэт ныя, яны то ль кі пад ста ва для пе рад а-
чы аўтар ска га стаў лен ня да рэ аль нас ці, роз ных ад чу ван няў і пе ра жы ван няў.
Раз ві ва ючы ся на ту ра ль на і ўнут ра на за ка на мер на, жы ва піс Ра ісы Сіп ле віч 
пры цяг вае гле да ча перш за ўсё шчы рас цю і па этыч нас цю мас тац ка га па чуц-
ця. Яго сім ва ліч ны ха рак тар не пе ра шка джае ад чуць у ім рэ аль ны пад му рак, 
але пры гэ тым усё, што на паў няе па лот ны,  — сім ва лы, ме та фа ры, дэ ка ра-
тыў ныя плас тыч ныя дэ та лі, — кож ны мо жа трак та ваць па-свой му. Асноў нае 
ўра жан не ад гэ тай юбі лей най вы ста вы скла да ла ся з ад чу ван ня апты міз му 
мас тач кі, яе ве ры ў веч нае аб наў лен не пры ро ды, ва ўсе ма гут насць да бры ні 
і пры га жос ці. І зда ецца, што гэ та не пад вя дзен не вы ні каў твор ча га шля ху, 
а то ль кі па ча так но ва га эта пу.  

1. па лёт над вёс кай. алей. 2003.
2. пра бу джэн не. алей. 2019. 
3. Бе лая кра іна. алей. 2009.
4. Тай на ча роў на га ка са ча. алей. 2019. 
5. пту шы ны спеў. алей. 2014.
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межы»; «Ужу піс і Ана па ліс» (за рэч ча і за го р’е); «Антыг ра ві та цыя»; «Мед ыя — 
гэ та вы пра ба ван не»; «Ды зайн ідэн тыч нас ці»; «Сва які ды іншыя сет кі». У гэ-
тыя раз дзе лы з аб’ ектаў убу да ва ныя ві дэ аа па вя дан ні, архіў ныя тэ ле ві зій ныя 
за пі сы, актыў на пра хо дзяць экс кур сіі і на ват спек так лі.
Вы дзе ле ныя ку ра та ра мі мік ра ася род дзі 1990-х пад ра бяз на ад ноў ле ныя, 
і ды зай нер ская пад ача не за мі нае гле да чу ад чу ваць по ўную га му па чуц цяў — 
атмас фе ру бес ша баш нас ці, по шу каў, але і хва ра ві та га зло му эпох. Ме на ві та 
ды зайн экс па зі цыі да па ма гае за ха ваць дыс тан цыю 2020-х, каб не апус каць 
гос ця ў рэ тра, дра му аль бо на ста ль гію. На рэш це, ды зайн за хоў вае за вы ста-
вай пра ва на ка тэ го рыю «арт», хоць — з пун кту гле джан ня мед ыя — пра ект 
па меж ны. У гэ тым яго сво еа саб лі васць, і му зей ны кан тэкст то ль кі пад крэс лі-
вае аб едзве гра ні су час на га мас тац тва — дыс кур сіў насць і ўлас на мас тац тва. 
Ну і май стар-клас, вя до ма, у тым, як гэ та ўсё пра бле ма ты за ваць.

кле ціс тая ве жа

Гу ль ня слоў у на зве інста ля цыі — «Dolze vita Gabbana» — зной дзе на бліс-
ку ча. Рап там яна ад кры ла ся, тая са мая vita, а на сам рэч — яе яркая ілю зія 
і сціп лы, але жор сткі вы ва рат.

Рын ка вая эка но мі ка, то-бок эка но мі ка праз кір маш, а да клад ней праз чаў-
ноч ную куп лю-про даж, — вя до мая пра кты ка 1990-х. Сім ва лам яе ста ла кле-
ціс тая плас ты ка вая сум ка, на кшталт ба ула. Ула да ль ні ка мі та кіх су мак бы лі 
лю дзі роз ных пра фе сій, ча му сь ці асаб лі ва шмат ся род іх бы ло на стаў ні каў. 
Цяж кая гэ та бы ла пра ца: та ва ры, межы, пе ра езды, ган даль у кі ёсках, а то 
і на кар дон ных скрын ках, на ву лі цы. Вы гляд яна ме ла час та не прыс той ны, 

ад чуць ад рыў
«ПА ХО ДЖАН НЕ ВІ  ДАЎ. ДНК 90-Х» 
У ВІ  ЛЕН СКІМ МУ зЕІ СУ ЧАС НА ГА МАС ТАЦ ТВА

лю боў Гаў ры люк

У ПРА екЦе «ПА Хо дЖАн не ВІ дАў» МУ зей сУ
чАс нА ГА МАс тАЦ тВА дА сле дУе кУ ль тУР ны 
Пе РА Ход — У ПРА МыМ сэн се Гэ тА ГА сло ВА.

як гэ та па мыс ліць

Пры го жая ліч ба, якая пра ва куе да рэ флек сіі, — 2020. Але ў МО вы ра шы-
лі па чаць з 1990-х. Ку ра тар ская гру па (Вай дас Яўніш кіс і іншыя) пад-
рых та ва ла гуч ны акорд, ба за вы для вы ву чэн ня, дыс ку сій і ўспа мі наў. 

Асноў ны па сыл вы ста вы сфар му ля ва ны як пы тан не: «Ча му лі тоў цы ста лі та-
кі мі, якія яны ёсць ця пер?» Асноў ны інстру мент і поле да сле да ван ня — па гру-
жэн не ў кан тэкст апош ніх дзе ся ці год XX ста год дзя.
з ча го стар та ваў шлях, па ча ты аб вяш чэн нем не за леж нас ці Літ вы 11 са ка ві ка 
1990 го да? То ль кі ад но сло ва на стой лі ва па ўта ра ецца ў су пра ва джа ль ных 
тэк стах — ка лапс. зрэш ты, ку ра та ры не па глыб ля юцца ў па лі тыч ную гіс то рыю, 
па кі нуў шы яе спе цы яліс там. А вось лад жыц ця лю дзей, якія на грэ бе ні эйфа-
рыі па він ны бы лі пры маць скла да ныя ра шэн ні ад нос на кож на га дня, кож най 
ся м’і, кож на га до ма і пра цоў на га мес ца, — гэ та ці ка ва.
Мас тац тваз наў чыя тлу ма чэн ні тут не па трэб ныя зу сім. за тое «Па хо джан не 
ві даў» ста ла для мя не сап раў дным май стар-кла сам па ку ра тар скай пра цы. 
І вось ча му. Асаб лі васць пра екта ў тым, што ён скла дзе ны ў асноў ным з інста-
ля цый. Тут ве ль мі ма ла жы ва піс ных і фа таг ра фіч ных ра бот, але шмат асоб ных 
бло каў, дзе гля дач ба чыць прад мет нае ася род дзе і мо жа кан так та ваць з ім. 
Што гэ та за бло кі? «Пры нцы і ўбо гія»; «Dolze vita Gabbana»; «Пра сто ры і 

1,2. Фраг мен ты экс па зі цыі «па хо джан не ві даў. 
днк 90х».
3. Фраг мен т экс па зі цыі мо ні кі па жэр скі тэ 
«Сто га доў раз ам».
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але вы му ша ны і з пер спек ты вай — ва ўся кім вы пад ку, мно гія з ган для роў 
змаг лі пра тры мац ца і не йкія срод кі за ра біць. У са цы яку ль тур ны дыс курс уво-
дзіць экс кур са вод, а ве лі зар ная ве жа з су мак сус тра кае гле да ча як ма ну мент: 
надзе ям, вы трым цы, зна ход лі вас ці, да рэ чы, жа но чай, па ко ль кі «чаў на ка мі» ў 
бо ль шас ці бы лі жан чы ны.
Вя до ма, і Бе ла русь пра йшла гэ тае вы пра ба ван не. У рэ за нанс лі тоў скай інста-
ля цыі ўспа мі на ецца фа таг ра фіч ны пра ект Андрэя Шчу кі на «Тэ ры то рыя» 
(2016), па ка за ны ў НЦСМ. Якія там Gabbana! Амаль 15 га доў фа тог раф зды-
маў мар гі на ль ны ган даль — дзе сь ці на за двор ках Мін ска і на вя лі кіх рын-
ках, на кшталт Жда но ві чаў. Ку ра тар ка Во ль га Рыб чын ская пі са ла та ды пра 
асаб лі вую прад мет насць, ка лі па тры ма ныя рэ чы ста но вяц ца «знач ным кан-
тэн там — час ткай ка лек цыі воб ра заў, аб’ ектаў, пер сон». Ды я б ска за ла, што 
«Тэ ры то рыя» ў Шчу кі на бы ла мес цам, дзе ака за лі ся вы ціс ну ты мі не то ль кі 
ган даль, але і лю дзі. І аўтар уба чыў у іх сво еа саб лі вую год насць: гэ та быў іх 
вы бар, жа дан не вы ста яць, ня прос тыя ад но сі ны.
Да ве жы з су мак ві зу аль на пры мы кае яшчэ ад на маш таб ная інста ля цыя — 
сця на са скры на чак з ві дэ афі ль ма мі. Пя рэс тая па вер хня ста ла зо най сэл фі: 
ма ла дыя лю дзі не за ста лі гэ тыя ўпа коў кі, як і эпо ху ві дэ аса ло наў, дый мно гія 
іншыя аджы лыя но сь бі ты інфар ма цыі. І па вер це, яны вы клі ка юць не пад роб-
ную ці ка васць!

Ра бі це ла

Яшчэ адзін ці ка вы блок вы ста вы  — ды зайн ідэн тыч нас ці. Тут мэб ля  
1990-х, по суд, по ста ры і шмат інша га. Але мя не пры цяг ну ла тэ ма, звя-
за ная з ця лес нас цю. У ёй знай шло ся мес ца для фа таг ра фіі і жы ва пі су: 

у воб ра зах ку ль ту рыс таў-муж чын і не ка ль кіх жа но чых ува саб лен нях у ду ху 
ча су. По шук воб ра заў і ві даў для ўлас на га це ла сап раў ды быў но вым: вы йшлі 
з це ню ка ра тэ і ушу, з на лё там сэк сіз му ўспры ма ла ся аэ ро бі ка, вы яві лі ся мас-
ку лін ныя і фе мі ніс цкія ма ты вы і г.д. У Бе ла ру сі та кія гіс то рыі мож на знай сці 
ў «Ана то міі» (2012—2016) — пра екце ку ра тар кі Дзі ны Да ні ло віч, які раз гор-
тваў ся знач на бо льш маш таб на, не аб мя жоў ва ючы ся ад ным дзе ся ці год дзем. 
Мо жа быць, вы ста ва 2015 го да «Ідэ аль нае це ла» (Але на Пра та се віч) блі жэй 
су па ла па ча се: ка рыс та ючы ся вы ява мі з сац се так, аўтар ка саб ра ла свай го 
ро ду архіў стэ рэ аты паў і па мкнен няў звы чай ных лю дзей, іх ня ўпэў не нас ці і 
са ма сцвяр джэн ня ў па ўся дзён ным жыц ці. Кан стру яван не вы яў ідэ аль на га і 
не-ідэ аль ная ідэн тыч насць бліз кія лі тоў скім аўта рам, яны злу ча юць ла ка ль-
ную сі ту ацыю 1990-х з мэй нстры мам.
Кан цэп цыя ў «Мед ыя як вы пра ба ван не» на на шых ва чах раз рас ла ся як снеж-
ны ком  — ме на ві та ў гэ ты бок па вяр ну ла XXI ста год дзе. А та ды, у 1990-х, 
рап там ста ла зра зу ме ла, што мед ыя мож на вы бі раць! І ад гэ та га вы ба ру 
за ле жыць і све та пог ляд, і псі ха ла гіч ны стан ча ла ве ка, і што дзён ная ру ці на. 
з іх актыў най да па мо гай пе ра ме ны ў ста ту се, рын ка вая эка но мі ка і, як на-
ступ ства, но выя са цы яль ныя стра ты па ча лі фар ма вац ца ў 1990-я, і гос ці, якія 
ма юць цяр пен не, мо гуць удос таль на слу хац ца тэ ле праг рам у пры йма чах ад-
па вед ных ма дэ ляў. Ві дэ аар хе ало гія та ко га кштал ту збо ль ша га вы ка рыс тоў-
ва ла ся ў пра екце «Кан дэн сат» фо та жур на ліс та Сяр гея Гу дзі лі на (2016).

Сяб ры сяб роў

«Антыг ра ві та цыя» — раз дзел пра тое, як мес ца са вец кай ідэ ало гіі 
за ня лі эза тэ ры ка, астра ло гія і, вя до ма, ума ца ва ла ся ка та ліц кая 
тра ды цыя. Але ў най бо ль шай сту пе ні ўсё ж ня выз на ча насць, рас-

ча ра ван не... У бе ла рус ка га фа тог ра фа Да ні іла Па рню ка ў пра екце «Свя та» 
(2013) быў за фік са ва ны якраз гэ ты стан гра мад ства — раз губ ле насць: ка лі 
ра ней шыя ры ту алы, у тым лі ку свя точ ныя, вы чар па ныя, а на зме ну ім пры-
хо дзяць не ве ль мі вы раз ныя но выя. Пра ўда, га вор ка там ішла пра звык лае 
пра па ган дыс цкае свя та — так, цы ры мо нія і гос ці, ры ца ры і хлеб-соль, але 
час змя ніў ся і ўра чыс тасць у агу ль ным су пе ра жы ван ні лю дзей згуб ле на.
На рэш це, раз дзел «Сва які ды іншыя сет кі». Са сва яка мі ўсё бо льш-менш 
зра зу ме ла: пры ват нае жыц цё ста но віц ца ўсё бо льш знач ным, раз ві тым і 
вы яўле ным у рам ках пуб ліч на га. А вось у лік «се так», па ко ль кі парт арга-
ні за цый у іх са вец кім вы гля дзе ўжо ня ма, трап ля юць суб ку ль ту ры: но вая 
«лі тоў ская ма фія», «блат ныя», «на мен кла ту ра» і іншыя гру пы, якія пад-
трым лі ва юць га ры зан та ль ныя су вя зі па між лю дзь мі. Амаль ся мей ныя, то-
бок той са мы бліз кі круг, рэ аль на па трэб ны кож на му. Ві дэа, артэ фак ты, 
пла ка ты вы баў ля юць і тут. А я б на га да ла зноў фа таг ра фіч нае: «Бег па ля зе 
брыт вы» Мі ка лая Бат він ні ка (2011) і «Ры зо мы» Ма ры ны Ба цю ко вай (2018). 
У гэ тых вы ста вах, дзе аўта ры ў знач най сту пе ні бы лі скан цэн тра ва ныя на 
парт рэ тах, га вор ка ідзе якраз пра тыя ж ча сы, «ка ра нё вую сіс тэ му» і пэў-
нае ку ль тур нае ася род дзе, пры чым так са ма ў раз рэ зе по шу ку ідэн тыч нас ці. 
Твор чыя лю дзі, да стат ко ва вуз кае ко ла, дзе ўсе не фар ма ль ныя і па зна  валь -
ныя, пі шуць і ад но ад на го чы та юць, хо дзяць ад но да ад на го ў май стэр ні і 
на вы ста вы — што яны зна чаць для бе ла рус кай ку ль ту ры, для гра мад ства? 
У гэ тым жа клю чы арга ні за ва на су пра ва джа ль ная пра гра ма ўсёй вы ста вы. 
У тым лі ку і не ка ль кі пуб ліч ных інтэр в’ю з вы біт ны мі дзея ча мі лі тоў скай 
ку ль ту ры: пра тэ атр, му зы ку, фа таг ра фію і гра мад скія пра сто ры.

Што мы ве да ем пра 100га до вых?

Да «Па хо джан ня ві даў» мне пад аец ца ці ка вым да даць яшчэ ад ну мі-
ні-вы ста ву з прэ зен та цы яй пра екта да чкі Ра му аль да са Па жэр скі са 
Мо ні кі Па жэр скі тэ «100 га доў раз ам» (2018). У ка вяр ні «Vera», у са-

мым цэн тры Ві ль ні на ву лі цы Pilies вы стаў ле ны аль бом і фа таг ра фіі жы-
ха роў Літ вы — яны пе ра адо ле лі ста га до вую мя жу раз ам са сва ёй кра інай. 
Ёсць у гэ тым не йкае ДНК так са ма. Кож ны твар, кож ны жан ра вы зды мак 
су пра ва джае не вя лі кае эсэ ад пер ша га імя. Гэ тым лю дзям ня ма сэн су гу-
ляць у імідж, у іх ужо та кая опты ка, што вы свеч вае сут нас нае. Свят ло ў 
тва рах, про стыя сло вы, по гляд у не вя до мую бу ду чы ню... Хто сь ці з пры го-
жай стрыж кай і ўпры го жан ня мі, хто сь ці ў інва лід ным ваз ку, пры чым ад но 
не вы клю ча лі іншае, з сям’ёй ці ў шпі та лі, але ўсе іх сло вы пра род ных, пра 
сяб роў ства.
А ці здо ль нае бе ла рус кае мас тац тва пад вес ці вы ні кі 1990-х, азір нуц ца, каб 
зра зу мець ДНК?  
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пры ро да. Тое, што бу дзе ад бы вац ца ў гэ тых ку лі сах, зда ва ла ся б, згод на з ло-
гі кай экс па зі цыі, па він ны рас крыць яго фа таг ра фіі з ві да воч на лі та ра тур ны мі 
сю жэ та мі, ад нак на сам рэч аўтар вы ка рыс тоў вае здым кі як эскі зы да сва іх 
па лот наў. Кан крэт ныя ві ды га рад скіх і вяс ко вых кра яві даў, ува соб ле ныя на 
па лот нах Грыш ке ві чу са, утрым лі ва юць спа сыл кі на кан крэт ны гіс та рыч ны і 
па лі тыч ны кан тэкст. На прык лад, мас так па каз вае архі тэк ту ру ча соў Са вец ка-
га Са юза з за кі ну ты мі бу дын ка мі, з бун ке ра мі ці во да на пор ны мі ве жа мі, што 
да ўно стра ці лі свае фун кцыі і ста лі не пат рэб най час ткай лан дшаф ту. Гэ тыя 
вы явы мас так пад ае ў ра ман тыч ным сты лі, так што бу дын кі па чы на юць на-
гад ваць ся рэд не вя ко выя за мкі. з’яўля юцца ў гэ тых тво рах і антыч ныя ка ло ны, 
што ад сы ла юць да іншай ідэ ало гіі і гіс та рыч на га пе ры яду. Ня важ на, якая ўто-
пія ці імпе рыя спра ба ва ла ўва со біц ца і за стац ца на веч на, аўтар та кім чы нам 
раз вен чвае міф пра ідэ аль нае гра мад ства, што па цяр пе ла па ра зу, па каз ва-
ючы рэ шткі маш таб ных, але без вы ні ко вых спроб яе ўва саб лен ня.

Дэ да ла вы гу ль ні 
са смеш ным кан цом
«ПА РА ЛЕ ЛЬ НЫЯ ЎЯЎ ЛЕН НІ» АЛЬ ГІ  СА ГРЫШ КЕ ВІ  ЧУ СА 
Ў ГА ЛЕ РЭІ «Ў»

Вы стА ВА лІ тоў скА ГА АўтА РА Аль ГІ сА ГРыШ ке ВІ чУ сА 
АтРы МА лА сЯ МАШ тАб нАй, ПРА сто РА ВАй — Жы ВА ПІс
ныЯ ПА лот ны, Пле Це ныЯ Аб’екты, фА тАГ РА фІч ныЯ 
Цык лы І, нА РэШ Це, ВІ дэА, Якое ўсе Гэ тыЯ МАс тА
коў скІЯ ГУ ль нІ зА кА ль ЦА ВА лА І дэ МІс ты фІ кА ВА лА. 
ПРАд Ме ты нІ бы Вы Хо дзІ лІ з фА тАГ РА фІй, кІ но тлУ
МА чы лА сю Жэ ты здыМ кАў, І то ль кІ Жы ВА ПІс сВА ІМ 
тА ГАс Вет ныМ Вод блІс кАМ Ме лАн ХА лІч нА АХоў ВАў 
ты лы Гэ тА ГА ШМАт ГА ло сА ГА МУ ль ты Ме дый нА ГА 
ПРА Цэ сУ.

але ся Бе ля вец

Аль гіс Грыш ке ві чус па за кан чэн ні Ві лен скай ака дэ міі за ймаў ся жы ва пі-
сам, па куль не ад чуў, што ра мяс тво ста ла да мі на ваць у яго твор час ці. 
І ён пе ра фар ма та ваў ся на фа таг ра фію, па сля да да лі ся іншыя мед ыя. 

Стаў, як жар туе, се зон ным фер ме рам: ле там — здым кі, астат нюю час тку го да 
пі ша, ма люе, а па ве ча рах ства рае аб’екты. зме на ася род дзя да зва ляе па-
збег нуць ру ці ны і за ха ваць ад чу ван не на віз ны.
«У па чат ку сва ёй кар’еры я глы бо ка ці ка віў ся сюр рэ аліз мам, але кі нуў па-
ліць і пе ра йшоў да так зва на га “ма гіч на га рэ аліз му”, які зрэд ку пра хо дзіў 
праз сюр рэ алізм». Ма гіч ны рэ алізм яго жы ва пі су пры ха ва ны: у ра ман тыч ных 
пей за жах па ўста юць зма дэ ля ва ныя ім кан струк цыі, якія вы стаў ля юцца па-
ра ле ль на як экспазіцыйныя аб’екты. Скру пу лёз на вы пі са ныя за сты лыя ві ды 
і дэ ка ра тыў ная ма не ра пі сь ма пе ра міг ва юцца ў кар ці нах, уз наў ля ючы зыб кі 
не ма тэ ры яль ны эфект не рас кры тай та ямні цы. Ад чу ва ецца ў гэ тых кра яві дах 
па ста но вач насць, тэ атра ль насць, то ль кі ку лі са мі і дэ ка ра цы ямі ста но віц ца 
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Сваю га лоў ную тэ му Аль гіс Грыш ке ві чус акрэс лі вае як «тра гі ка міч ныя гіс-
то рыі ў жы ва пі се, аб’ ёме і фа таг ра фіі» і ста віць мэ тай злу чыць жыц цё і сон, 
а  да клад ней  — ма тэ ры яль насць фор мы кан крэт най рэ чы і за гад ка васць 
сэн су, ці, па вод ле мас та ка, «атмас фе ру та гас вет на га». Гу чыць да во лі па ра-
дак са ль на, та му што гіс то рыі, якія мас так рас каз вае ў сва іх па ста но вач ных 
фа таг ра фі ях, на пер шы по гляд, ка міч ныя. Дзіў на ва тыя ры ту алы, на кшталт 
спро бы па лё таў на пры мі тыў ных пры ста са ван нях аль бо з да па мо гай коў дры. 
Ня зграб ныя пу за це нь кія «па ла са ці кі», удзе ль ні кі ры ту алаў, на сам рэч па ва-
жа ныя лю дзі, Аль гі са вы сяб ры, якія ве се ла ба вяць час у яго лет нім до ме. Пра 
ме ха ніз мы за гад ка вых па лё таў рас па вя дае ві дэа, дзе пад рых тоў чая мі тус ня 
рас кры вае ню ансы ўсіх фа таг ра фіч ных міс ты фі ка цый, мно гія з іх вы яўля-
юцца ў рэ шце рэшт за ка да ва ны мі шмат сэн са вы мі апо ве да мі з архе ты піч-
ны мі сю жэ та мі і за мас кі ра ва ны мі пад блаз наў ге ро ямі. Сю жэ ты фа таг ра фій, 
што ма юць мі фа ла гіч ныя ці на ват рэ лі гій ныя ад сыл кі, раз гор тва юцца на фо-
не вяс ко вых кра яві даў, гэ ты кан траст на ўмыс на вы бу доў ва ецца аўта рам, каб 
змяс ціць ка арды на ты гля дац ка га ўспры ман ня на пе ра ся чэн не су пра ць лег-
лых па чуц цяў — ад лёг кай за ба вы да мак сі ма ль на га аб сур ду.
Пад рых тоў ка для фо та се сій за ймае знач ны час, за маў ля юцца кра ны, ка па-
юцца са жал кі, бу ду юцца драў ля ныя па ро мы... Ча сам на ства рэн не дэ ка ра цый 
і ма ке та ван не бу ду чых кам па зі цый ідзе ме сяц, але гэ тыя вы сіл кі не фан тас-
тыч ныя, да ся га ль ныя. «Для ўва саб лен ня ма ры, — па цве ль вае мас так, — па-
тра бу ецца то ль кі жа дан не. І тое, што гэ ты свет пад обны да вя лі ка га тэ атра, — 
аб са лют на не ме та фа ра».
Уз ае ма дзе янне жы ва пі су і фа таг ра фіі скла да нае і ўза ема да паў ня ль нае. Фір-
мо вы пры ём — пад ме на тра ды цый ных ро ляў. Кар ці ны імі ту юць зле пак рэ-
аль нас ці (не ве ль мі пе ра ка на ль на), а фа таг ра фіі ві да воч на ўво дзяць у зман, 

«фа та шо пяць». У кар ці нах ні чо га не ад бы ва ецца, гэ та зма дэ ля ва ны «зды-
мак» пры ро ды, на якім кры ху, ні бы для эфек ту, па кі ну тыя сля ды пэн дзля ад 
экс прэ сіў на га ці дэ ка ра тыў на га ру ху. То-бок пад крэс ле на плос касць умоў на-
га. Ні якіх ілю зій, бо сфе ра ілю зій пе ра хо дзіць да фа таг ра фіі, яна тут — за фа-
та шоп ле ная «да ку мен тал ка», фік са цыя амаль лі та ра тур на га сю жэ та, да клад-
ней, яго ку ль мі на цыі, з ві да воч нымі, але па зас та лы мі за кад рам па чат кам і 
кан цом. Фун кцыі за блы та ныя і пе ра ку ле ныя. Аб’екты, што вы ка рыс тоў ва юцца 
ў здым ках, пры зна ча ны ве ры фі ка ваць адзня ты ма тэ ры ял. Яны тут жа, по бач: 
раз ве ша ны на сце нах, імі за поў не на ўся экс па зі цый ная за ла. Рэ чы — фік-
са та ры па за ча са вых ста наў — пля туц ца аўта рам з ла зы. Яны са праў ды вы-
гля да юць та гас вет ны мі, гэ тыя рэ чы, ка лі тра ціц ца грань па між шкі ле там і 
кан струк цы яй, ві да воч на не за вер ша ныя, яны фік су юць стан свай го ўзнік нен-
ня ці рас кла дан ня, раз бу рэн ня, то-бок з’яўля юцца зна ка мі пе ра хо ду. Мож на 
пра чы таць гіс то рыю іх існа ван ня і фун кцыю па іх фор мах, вы ка рыс таць іх 
для вар’яцка га па лё ту ці для аб аро ны ад жа хаў на ша га све ту. Яны крох кія 
і не на дзей ныя, та му лю бое іх вы ка рыс тан не — аб сур днае. Ад нак яны да во лі 
арга ніч на ўва хо дзяць у зма дэ ля ва ны свет фо та здым каў і кар цін, каб пад на-
ча ліц ца іншым пра ві лам Аль гі са вай іра ніч най гу ль ні ў дэ мі урга.
У мас та коў скім све це лю дзі, з ад на го бо ку, па ка за ныя без аба рон ны мі, крох-
кі мі, у іншых тво рах яны па чы на юць рэ ага ваць — апра на юць ахоў ныя і за-
стра ша ль ныя мас кі, та кія ж не на дзей ныя і сім ва ліч ныя, як ме ха ніз мы, які мі 
яны па ка ра юць на ва ко ль ныя пра сто ры. Яны ад рош чва юць шы пы на сва ёй 
спі не, ве ра год на, мі мік ру ючы пад па кры тую шы па мі лаў ку, ці на адва рот — 

ства ра ючы мак сі ма ль на 
аб аро не нае ася род дзе, 
ня пэў нае, па ра дак са ль нае, 
аб сур дыс цкае. Ад нак праз 
гэ тую ме та фа ру, на ват ня-
гле дзя чы на ві да воч ную 
мас та коў скую іро нію, чы-
та ецца мно гае  — крох-
касць це ла, ня пэў насць лё-
су, не на дзей насць лю бой 
аб аро ны і ў мас та коў скім, 
і ў на шым све це.
Пра ца мас та ка — спы няць 
час, лі чыць Аль гіс Грыш ке-

ві чус. Час у яго тво рах за стыў на мя жы па між рэ аль ным і мі фа ла гіч ным ле-
таз лі чэн нем. У сва іх па ра дак са ль ных за баў ках мас так шу кае кроп ку пе ра ся-
чэн ня рэ аль нас ці і аб сур ду, дэ ман струе маг чы мас ці на ша га це ла (смеш на га ў 
мас та коў скай інтэр прэ та цыі) і роз на га кштал ту тэх на ла гіч ных пад по рак (аб-
сур дыс цкіх у яго пад ачы). Мо жа быць, для та го, каб за даць усё ж тыя веч ныя 
пы тан ні: дзе ёсць межы ча ла ве ка і якое ася род дзе ён бяс кон ца па мна жае 
ва кол ся бе?  

1. Станавіцца драўляным. Фатаграфія. 2007.
2. успаміны пра будучыню. алей. 2019.
3. Седзячы. лаза. 2010.
4. іх прапорцыі. Фатаграфія. 2013.
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ла ры са лы сен ка

Пра ект вы стаў-кон кур саў «Гра фі ка го да» пра хо дзіць з 2017-га. На сё лет-
няй вы ста ве, пад рых та ва най сек цы яй гра фі кі Са юза мас та коў (ку ра тар 
Андрэй Ба са лы га), прад стаў ле ны ра бо ты пе ра мож цаў у на мі на цы ях 

«дру ка ва ная гра фі ка» і «ары гі на ль ная гра фі ка».
У пра цах аўта раў заўважная ці ка васць да по шу ку, але з відавочнай апо рай 
на тра ды цыю. У кан цэн тра ва най раз на стай нас ці экс па зі цыі ад чу ва юцца рух 
раз мы ван ня меж аў гэ та га ві ду мас тац тва.
У мно гіх май строў улюбёная тэхніка — афор т. Ён па шы рае межы аўтар скай 
вы раз нас ці праз ужы ван не пры ёмаў аква тын ты, якая за мя няе штрых роў ны-
мі то на вы мі па вер хня мі, на кшталт аква рэ ль най раз мыў кі, ме ца-тын ты, так 
зва най чор най ма не ры, асаб лі вас цю яе з’яў ля юцца плаў ныя «жы ва піс ныя» 
пе ра хо ды ад цём на га да свет ла га, акры ла вых ко ле ра вых на плас та ван няў і 
фо та фік са цый з ві да воч най пры сут нас цю да ку мен та ліс ты кі.
Шмат лі кія мас та кі па зна ча юць сваю тэх ні ку як аўтар скую — яна пад обная да 
ары гі на ль най стан ко вай гра вю ры. Дзя ку ючы та ко му стаў лен ню да сваёй за ду-
мы твор цы да ма га юцца ба га тых та на ль на-жы ва піс ных эфек таў, по ўнай сва бо-
ды лёг ка га ма люн ка ў пе рад ачы ха рак та ру і за вос тра нас ці ўва гі на га лоў ным.
Во пы ты ў га лі не афор та за хоў ва юць усе інды ві ду аль ныя асаб лі вас ці мас тац-
ка га по чыр ку. У ма ляў ні чых па агу ль ным ура жан ні афор тах Андрэя Ба са лы гі 
«Анта ло гія чор на га», з іх са ка ві ты мі кан трас та мі чор на га і бе ла га, ба га ты-
мі гра да цы ямі пра меж ка вых то наў, дзе лі нія мае да мі ну ючую ро лю, гра фік 
раз ва жае пра эма цый нае ўздзе янне ко ле ру і рыт міч нага лі ней на га ма люн ка, 
што з’яў ля ецца вы ключ ным у пра фе сій най раз мо ве пра мас тац тва гра фі кі. 
Тыя ж за да чы вы ра шае ў сва іх арку шах пад на звай «Унут ра ны на за паш ва ль-
нік» Кан стан цін Се лі ха наў.

Вы ста ва прад эман стра ва ла ўза ема дзе янне і змеш ван не сты ляў, раз на стай-
насць тэх ніч ных пры ёмаў, за ся ро джа насць мас та коў на пра бле мах унут ра-
на га і вон ка ва га све таў. Ула дзі мір Віш неў скі, кла сік афор тнай шко лы, глы бо кі 
знаў ца і да след чык гра фіч на га май стэр ства, за кра нае біб лей скія і фі ла соф-
скія тэ мы. Афор ты «Тай ная вя чэ ра», «Апос тал Якаў», «Лаў цы ча ла ве каў. Апос-
тал Ян» — ілюс тра цый ныя се рыі, у якіх аўтар па ка заў ся бе бліс ку чым парт рэ-
тыс там воб раз ных ра шэн няў. У кам па зі цыі «Ча ра» мас так ува саб ляе по шу кі 
фун да мен та ль най пра ўды, які мі за йма ецца ча ла вец тва не ад но ста год дзе.
У кам па зі цы ях Та ма ры Шэ лест праз лі ней ную пе рад ачу па вет ра на га ася род-
дзя і ў эфек тах асвят лен ня пра гля да ецца ўплыў япон скай гра вю ры. Гра фіч-
ная вы раз насць лі ній і сі лу этаў на мі ль гот кім свет ла-шэ рым фо не афор таў 
пад крэс лі вае жы ва піс нае ха рас тво ма не ры ме ца-тын та. Тон кія штры хі фо ну, 
раз меш ча ныя ў вы зна ча ным па ра дку, ства ра юць сіс тэ му то на вых гра да цый, 
якія вы сту па юць у якас ці пад клад кі да асноў на га ма люн ка і над аюць вы яве 
ка мер насць.
У сва іх эма цый на-апа вя да ль ных тво рах Во ль га Ні кі шы на імкнец ца за ха ваць 
жва васць пер ша га ўра жан ня. Ме на ві та з та кой све жас цю і не пас рэд нас цю, 
во ль ным ды на міч ным штры хом вы ка на ны яе афор ты пад на звай «Межы» і 
аркуш «Іе рог ліф». Да паў ня ючы, а ча сам і цал кам вы кон ва ючы ўвесь ма лю нак 
лі ні яй, прад ра па най не пас рэд на па дош цы, мас тач ка ства рае рух, на паў ня-
ючы кам па зі цыю па вет рам і ад чу ван нем вір ту аль на га агля ду.
Гра фі кі і ды зай не ры Андрэй Са віч і Андрэй Ко ша леў спра бу юць свае сі лы 
ў роз ных тэх ні ках, вы ка рыс тоў ва ючы акту аль ныя да сяг нен ні і ў тэх на ло гі-
ях дру ку. Імі прад стаў ле ны дзве се рыі «Дзень усіх свя тых. Гу ль ня ў по кер» 
і «Лон дан на ва дзе, на зям лі...», вы ка на ныя ў тэх ні цы ліч ба ва га дру ку. Увесь 
эфект фа ку су ецца на сім во лі ка-ла гіч ным па сту ла це ўспры ман ня прад укцыі. 
Лі мі та вы ла ка нізм срод каў, пляс ка тасць, эфек тныя ко ле ра выя кан трас ты, 

Па між ко ле рам 
і зна кам
«ГРА ФІ КА ГО ДА» Ў МАС ТАЦ КАЙ ГА ЛЕ РЭІ НА ЦЫ Я-
НА ЛЬ НА ГА ПО ЛА ЦКА ГА ГІС ТО РЫ КА-КУ ЛЬ ТУР НА ГА 
МУ зЕЯ-зА ПА ВЕД НІ КА
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Пі ль ная ўва га да гра фіч-
на га мас тац тва грун ту ецца 
на знач нас ці мес ца, дзе на-
ра дзіў ся пер шы бе ла рус кі 
гра фік Фран цыск Ска ры на і 
пра йшоў пер шы пле нэр дру-
ка ва най гра фі кі на 500-год-
дзе бе ла рус ка га кні гад ру ка-
ван ня. Пле нэр стаў сты му лам 
ад крыць у сце нах га ле рэі гра-
вёр ную май стэр ню, якая зна-
ёміць на вед ні каў з роз ны мі 
тэх ні ка мі вы ка нан ня гра вю-
ры і дае плош чу і маг чы мас ці 
для пра цы мас та коў.  

1. Ган на ме ль ні ка ва. Свяш чэн ны 
лес. цы яна ты пія, пад во еная та ні
роў ка. 2019. 
2. Во ль га ні кі шы на. іе рог ліф. 
афорт, аква тын та. 2019.
3. андрэй Ба са лы га. анта ло гія 
чор на га. час тка 2. афорт. 2019.
4. усе ва лад Швай ба. іаан і яна. 
Туш. 2019.
5. ула дзі мір Віш неў скі. Вы ціс ні 
з ся бе ра ба. Та на ва ная па пе ра, 
се пія. 2017.
6. Вік тар Ся нь коў. Бяс сон не. 
Зме ша ная тэх ні ка, аль тэр на тыў
ны друк (цы яна ты пія, та ні роў ка). 
2019.

вос трая вы раз насць сі лу-
эта — гэ та асноў ныя ха рак тэр-
ныя ры сы сты лю, звя за на га з 
су час ным жыц цём вя лі ка га 
го ра да. Іх тво ры  — вя ліз ныя 
арку шы, раз лі ча ныя на вя лі кія 
сце ны, дзе яны маг лі б апе ля-
ваць да ма са ва га гле да ча.
Актыў ны мі по шу ка мі но вых 
срод каў вы каз ван ня з ужы-
ван нем тэх ні кі руч нога дру-
ку і цы яна ты піі пры цяг ва юць 
ра бо ты Ган ны Ме ль ні ка вай, 
Вік та ра Ся нь ко ва, юрыя Та-
рэ ева. Асаб лі вым адчуваннем 
аўтар скай пры сут нас ці на поў-
не ны эма цый на энер гіч ныя 
ма ля ва ныя арку шы Ула дзі мі-
ра Віш неў ска га «Вы ціс ні з ся-
бе ра ба» і «Стра та». Усе ва лад 
Швай ба, ка рыс та ючы ся бе лым штры хом, па ка заў па этыч ныя па на строі кам-
па зі цыі, да клад ныя па рыт ме і плас тыч най пры га жос ці. Спы ня лі ўва гу тон ка 
пра пра ца ва ныя арку шы Іга ра Гар дзі ёнка.
Вы ста ва гра фі кі не вы пад ко ва пра хо дзіць у По ла цку. Ме на ві та ў по ла цкім 
збо ры вы яўлен ча га мас тац тва ма ецца су р’ёз ная ка лек цыя гра фі кі, здо ль-
ная ад люс тра ваць усе тыя тра ды цый ныя і но выя на прам кі, якія фар ма ва лі 
по гля ды мас та коў, па чы на ючы з ся рэ дзі ны XX ста год дзя па сён няш ні дзень. 
У  ка лек цыі пры сут ні ча юць ра бо ты аўта раў, што прад эман стра ва лі вы со кі 
ўзро вень тэх ніч на га май стэр ства і твор ча га мыс лен ня.
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выйсці 
за межы
«ІзА ЛЯ ЦЫЯ» РАз АЛІ НЫ БУ СЕЛ 
У МУ зЕІ-МАЙ СТЭР НІ зА ІРА АзГУ РА

але на Ся мё на ва

Раз алі на Бу сел рэ алі за ва ла свой пра ект пад 
кі раў ніц твам пра фе са ра Кшыш та фа Раз пон-
дкі на ка фед ры ке ра мі кі і шкла Вроц лаў скай 

ака дэ міі мас тац тва ў рам ках сты пен ды яль най 
пра гра мы Gaude Polonia.
Сэн са вае поле пра екта за клю ча на па між дву ма 
па ляр ны мі ста на мі: стра хам адзі но ты і бо яззю са-
цы ялі за цыі. Для да сле да ван ня мас тач ка вы бі рае 
са ма іза ля цыю ў аб ме жа ва най фі зіч най пра сто ры, 
шмат кроць аб вас тра ючы і ўзмац ня ючы іх.
«за ста ючы ся сам-на сам з са бой, я пра во дзі ла 
экс пе ры мент, пад да ючы ся доб ра ахвот най іза ля-
цыі і ўлас ным стра хам. зна хо джан не доў гі час у 
аб сер ва цыі за мкнё най пра сто ры і звя дзен не ста-
сун каў да мі ні му му да ва ла маг чы масць аца ніць і 
да сле да ваць сваё ўнут ра нае “Я”. Анта га ніз мам гэ-
та му вы сту паў вы хад са сва ёй ахоў най аб алон кі — 
да сле да ван не пра стор, урба ніс тыч ных струк тур і 
пры род ных лан дшаф таў».
Вы ні кам ла ба ра тор най ра бо ты з эмо цы ямі ста ла 
інста ля цыя, якая скла да ецца з так ты ль ных ке ра-
міч ных аб’ ектаў і аўды яві зу аль на га шэ ра гу, ство-
ра на га су мес на з фа тог ра фам і ві дэ огра фам Яўге-
нам Глу шэ нем.
Ня гле дзя чы на ка мер насць, пра ект атры маў ся 
шмат слой ным і глы бо кім.
Асноў ная час тка экс па зі цыі — ге амет рыч ныя фор-
мы з круг лы мі ад ту лі на мі, ку ды мож на за зір нуць 

і па кра таць на чын не. Пад вон ка вай аб алон кай 
кож ны раз ха ва ецца не шта не ча ка нае: штуч ны 
мех, гру быя вос трыя ка мя ні, плюшч, пу пыр ча тая 
ўпа коў ка, ка лю чы ке ра міч ны аб’ ект, аўды яка лон-
ка. Кан такт з імі пе рад ае гле да чу «ла ба ра тор нае» 
вы ціс кан не эмо цый, кан цэн трат зме ша ных па-
чуц цяў.
з да па мо гай так ты ль най і ві зу аль най моў аўтар-
ка ўздзей ні чае на па чуц цё вую сфе ру гле да ча 
на ўпрост, у аб ыход унут ра на га інтэ лек ту аль на га 
цэн за ра. Воб раз насць пра екта, яго зна кі і сім ва лы 
звяр та юцца хут чэй да інстын ктаў, чым да роз уму.
Не зра зу ме лы страх, тры во га, стан не па кою ўзні-
ка юць у мо мант уз ае ма дзе яння з аб’ екта мі экс-
па зі цыі, і гэ тыя па чуц ці ўні вер са ль ныя, за пі са ныя 
глы бо ка ў пад свя до мас ці ча ла ве ка. Кож ны з аб’-
ектаў па-свой му пра цуе на ства рэн не эма цый-
ных рэ акцый, але іх су гуч ча, іх уні вер са ль насць 
свед чаць пра да клад нае па трап лян не Раз алі ны ў 
архе ты піч ную сю жэт насць.
Ке ра міч ным аб’ ектам су пра ць пас таў ля ецца, 
у  пра сто ры і се ман тыч на, аўды яві зу аль ны шэ-
раг. Ві дэ аін ста ля цыя па сут нас ці з’яў ля ецца ды-
на міч ным аўта пар трэ там аўтар кі, фік са цы яй яе 
«інша га» ста ну. Гэ та стан вы ха ду за рам кі аб ме жа-
ва ль ных кан цэп цый і зда быц ця сва бо ды. за ка ль-
ца ва ны ро лік пра йграе па ўта ра ль ны цыкл: крок 

у бок бяз меж най пра сто ры — і вяр тан не ў зы ход-
ную кроп ку. зноў і зноў мы ста но вім ся свед ка мі 
спро баў твор цы вы йсці за межы сва іх стра хаў, 
па кі нуць цём ны па кой з цяж кі мі і за страш лі вы мі 
аб’ екта мі. Гу ка вая інста ля цыя, што су пра ва джае 
экс па зі цыю,  — гэ та гу дзен не тран сфар ма тар най 
буд кі, якое то за ці хае, то ўзмац ня ецца. У хо дзе 
да сле да ван ня Раз алі на за піс ва ла роз ныя гу кі, што 
ата ча лі яе ўсю ды, дзе яна маг ла з імі сус трэц ца, 
за тым пры мя ра ла іх да сва іх ста наў.
Цык ліч насць, па во ль ная пу ль са цыя ме та ліч на га 
гу лу ўзмац ня юць фо на вае на пру жан не. Ча сам ён 
змя няе сваю фун кцыю і з ма на тон на га фо ну пе ра-
рас тае ў асоб ны знач ны эле мент пра екта, а за тым 
зноў сы хо дзіць у фон.
Вы ста вач ная пра сто ра так са ма пад ыгры вае пра-
екту: ка лі ў за ле ёсць лю дзі, яны трап ля юць у 
стру мень свят ла пра екта ра, і цэ лас насць ві дэ аін-
ста ля цыі па ру ша ецца цём ны мі сі лу эта мі. У гэ тым 
ёсць пэў ны сім ва лізм: вы зва лен не ад стра хаў не-
маг чы мае ў іза ля цыі, для на блі жэн ня па трэб ны 
іншы або іншыя.
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У нью-ёркскай мет ра по лі тэнопе
ры на па чат ку са ка ві ка ад бы ла ся 
прэ м’е ра «Ля ту ча га га лан дца» Ваг-
не ра. Ды ры жор Ва ле рый Гер гі еў. На 
са ка віц кай афі шы так са ма спек так-
лі «Агры пі на» Ген дэ ля, «Так ро бяць 
усе» Мо цар та, «Тра ві ята» Вер дзі, 
«Па пя луш ка» Рас іні. У кра са ві ку да 
гэ тых на зваў да да юцца па ста ноў кі 
з удзе лам са мых за пат ра ба ва ных 
зо рак опер най сцэ ны — «Тос ка» 
з Ган най Ня трэб ка і На жмі дзі нам 
Маў ля на вым; «Вер тэр» з Пят ром Бэ-
ча лам; «Ту ран дот» з Ні най Штэ ме і 
Хіб лай Гер зма вай; «Ма рыя Сцю арт» 
з Ды янай Да мрау; «Ма нон Ляс ко» 
з Со няй Ёнча вай і Мар сэ ла Аль ва-
рэ сам.

Аўстрый скіх і за меж ных ме ла ма-
наў ся род спек так ляў Вен скай 
опе ры ў са ка ві ку, вя до ма, за ці ка-
ві ла «Ту ран дот» з Ра бер та Ала нья; 
«Тры сяс тры» (па вод ле Чэ ха ва) з 
му зы кай Пе тэ ра Этвё ша, які вы сту-
піў так са ма і ды ры жо рам; «Тос ка» 
з Со няй Ёнча вай і Эрві нам Шро там. 
У кра са ві ку но вых па ста но вак ня ма, 
але сцэ ніч ныя тво ры пры ва бяць 
скла дам су пер па пу ляр ных са ліс таў. 
У «Сам со не і Да лі ле» Сен-Сан са га-
лоў ную парт ыю спя вае Ані та Рач ве-
ліш ві лі, у «Вя сел лі Фі га ра» — Во ль га 
Бяс смер тная, у «Па рсі фа лі» — Рэ нэ 
Па пе, у «Ві ль ге ль ме Тэ лі» — Во ль га 
Пе ра ця ць ка. На май анан са ва ная 
прэ м’е ра «Так ро бяць усе» Мо цар та. 
Ды ры жо рам вы сту піць сла ву ты Ры-
кар да Му ці, рэ жы су ра К’я ра Му ці.

На па чат ку са ка ві ка ў лон дан скім 
ко вентгар дэ не пра йшла прэ м’е ра 
опе ры «Фі дэ ліа» Бет хо ве на з тэ на-
рам Ёна сам Ка уфма нам (6 па ка заў). 
Акра мя та го, тру па прэ зен та ва ла 
«Су сан ну» Ген дэ ля (5 па ка заў), што 
ўва хо дзіць у пра гра мы ста жы роў кі 
ма ла дых артыс таў. У афі шы пер ша га 
ме ся ца вяс ны пры сут ні ча лі так-
са ма «Тра ві ята» Вер дзі і «Яну фа» 
Яна ча ка. У кра са ві ку да іх да дас ца 
опер ны дып тых — «Сель скі го нар» 
і «Па яцы» (6 па ка заў). У пер шым 
спек так лі ад ну з га лоў ных парт ый 
вы ка нае Люд мі ла Ма нас тыр ская, 
у дру гім — Ра бер та Ала нья.

У Ба вар скай дзяр жаў най опе ры ў 
са ка ві ку бы ла па ка за ная прэ м’е ра 
опе ры «Раз бой ні кі» Вер дзі, вя ду чыя 
парт ыі спя ва лі Ды яна Да мрау і Ігар 

Га ла ва цен ка. У «Тру ба ду ры» за ня тыя 
Аня Хар тэ рас і Ула дзіс лаў Су лім скі. 
У ся рэ дзі не кра са ві ка за про сяць на 
свой но вы спек такль — «Сем смер-
цяў Ма рыі Ка лас»; у яго му зыч най 
асно ве пе ра ва жа юць кла сі кі — Бі зэ, 
Да ні цэ ці, Пу чы ні, Вер дзі. Рэ жы су ра 
Ма ры ны Аб ра мавіч, за ды ры жор-
скім пу ль там Ёэль Гам зу (3 па ка зы). 
Пры кан цы ме ся ца ад бу дзец ца 
«Дон Кар лас», дзе збя рэц ца су зо р’е 
вы дат ных ва ка ліс таў — Іль дар 
Аб дра за каў, Лю до вік Тэ зье, Элі на 
Га ран ча, Аня Хар тэ рас.

Ці ка вы мі бу дуць сё ле та пра гра мы 
двух му зыч ных фо ру маў.
Ве лі код ны фес ты валь про йдзе ў 
ня мец кім Ба дэнБа дэ не з 4 па 12 
кра са ві ка. за яўле ная прэ м’е ра опе-
ры «Фі дэ ліа» Бет хо ве на (ды ры жор 

Кі рыл Пят рэн ка). У ёй удзе ль ні ча-
юць са ліс ты і Бер лін скі сім фа ніч ны 
аркестр (3 па ка зы). Так са ма трой чы 
бу дзе ўва соб ле ная опе ра «юны 
Сім плі цы сі мус» кам па зі та ра Кар ла 
Ама дэ уса Хар тма на. Анан су юцца 
кан цэр тныя пра гра мы, у якіх пра гу-
чаць са чы нен ні Бет хо ве на, Му сар гс-
ка га, Ма ле ра, Мо цар та і Брук не ра.
Пры кан цы кра са ві ка ў Іта ліі па чы-
на ецца фес ты валь «Фла рэн тый скі 
му зыч ны май». Ён доў жыц ца тры 
меся цы. У кра са віц кай афі шы да мі-
нуе на зва опе ры Ке ру бі ні «Жа ніх 
трох і муж ні вод най». На май скай 
пры сут ні ча юць «Лю боў ны на пой» 
Да ні цэ ці, «Атэ ла» Вер дзі (ды ры жор 

зу бін Ме та, Дэз дэ мо ну спя вае Хіб ла 
Гер зма ва). Фэст прэ зен туе і сус вет-
ную прэ м’е ру — опе ру «Жа на д’Арк». 
Кам па зі тар Фа біа Ва кі, ды ры жор 
Аля сан дра Ка да рыа, рэ жы сёр Ва-
лян ці на Ві ла.

Ары гі на ль ны пра ект «Ба рыс» 
прад стаў ляе сё ле та Штут гар цкая 
дзяр жаў ная опе ра. У адзін ве чар 
бу дуць вы ка на ны пер шая рэ дак цыя 
«Ба ры са Га ду но ва» Му сар гска га і 
опе ра «Час сэ канд-хэнд» Сяр гея 
Не ўска га, на пі са ная на за мо ву 
тэ атра. Кры ні цай ліб рэ та па слу-
жы ла ад на ймен ная кні га Свят ла ны 
Алек сі евіч — пі сь мен ні ца атры ма ла 
Но бе леў скую прэ мію і за яе ў тым 
лі ку.
Ко ль кі слоў пра рас ійска-ня мец ка га 
кам па зі та ра. Сяр гей Не ўскі за пат-

ра ба ва ны, не адной чы атрым лі ваў 
за ка зы ад Бер лін скай дзяр жаў най 
опе ры, фес ты ва лю Рур тры ена ле, Мі-
ніс тэр ства ку ль ту ры На рве гіі, Кан-
цэр тха уса Бер лі на. Жы ве ў Бер лі не 
і Мас кве. У 2012-м у Вя лі кім тэ атры 
Рас іі пра йшла прэ м’е ра яго ка мер-
най опе ры «Фран цыск». Му зыч ныя 
тво ры вы кон ва лі мно гія ка лек ты-
вы, у тым лі ку ды ры жо ры Тэ адор 
Ку рэн тзіс, Ула дзі мір юроў скі. Не ўскі 
су пра цоў ні чае і з рэ жы сё рам Кі ры-
лам Ся рэб ра ні ка вым.

Кам па зі тар рас па вя дае: аўта ра мі 
пра екта «Ба рыс» вы сту пі лі ён сам, 
інтэн дант Вік тар Шо нер і дра ма тург 
Мі рон Ха кен бек. Ідэя бы ла ў тым, 
каб ства рыць па ўна вар тас ны опер-
ны кан тра пункт да пер шай рэ дак-
цыі «Га ду но ва», якая вы кон ва ецца ў 
той жа ве чар, але но вае са чы нен не 
ад на ча со ва мо жа існа ваць як са ма-
стой ны твор. У вы ні ку атры ма ла ся 
опе ра пра цяг лас цю га дзі ну, яна 
скла да ецца з ха ра во га пра ло гу, ся мі 
сцэн і эпі ло гу. Склад вы ка наў цаў — 
во сем спе ва коў, хор і аркестр.
Кні гу Свят ла ны Алек сі евіч пра па-
на ваў дра ма тург пра екта, Мі рон 
Ха кен бек. І не вы пад ко ва, бо ў Пуш-
кі на сю жэт раз гор тва ецца ў смут ны 
час і пе ра клі ка ецца з 1990-мі — і 
з ле та пі сам по стка му ніс тыч най 
эпо хі, ство ра ным Алек сіевіч. Ліб рэ та 

кам па зі тар на пі саў сам у ды яло гу 
з рэ жы сё рам Гео ргам Дзіт ры хам і 
дра ма тур гам Ха кен бе кам. Свят ла на 
Алек сі евіч ліб рэ та ўхва лі ла.
з ра ма на Алек сі евіч аб ра на шэсць 
фі гур. Струк ту ра ліб рэ та — ман таж 
шас ці ма на ло гаў. Агу ль ная кан струк-
цыя опе ры «Час сэ канд-хэнд» та кая: 
яе ге роі-пер са на жы вы кон ва юцца 
ты мі ж спе ва ка мі, што і ў опе ры 
Му сар гска га, але пра жы ва юць аль-
тэр на тыў ную бі ягра фію. Пер са на жы 
«Час сэ канд-хэнд» ста лі аль тэр-эга 
шас ці ге ро яў «Га ду но ва»; па боч ныя 
фі гу ры ў Му сар гска га ста но вяц ца 
га лоў ны мі ў су час на га кам па зі та ра. 
Так, Грыш ка-Ры гор Атрэ п’еў ро біц ца 
яўрэй скім пад лет кам, які пе ра-
жыў рас стрэл ге та і ў парт ыза нах 
вы му ша ны ха ваць сваё яўрэй ства, 
каб вы жыць. юро дзі вы ста но віц ца 
пад лет кам, які стра ціў ква тэ ру з-за 
рэ йдар ска га за хо пу, Мам ка з «Ба ры-
са» — ма ці пад лет ка-са ма за бой цы. 
Агу ль ная кам па зі цыя з дзвюх опер 
доў жыц ца тры га дзі ны. Пра ект «Ба-
рыс» бу дзе па каз вац ца ў Штут гар це 
ў са ка ві ку і кра са ві ку.

1. За ла Фла рэн тый ска га опер на га тэ атра.
2. кам па зі тар Сяр гей не ўскі.
3. Фраг мент афі шы опе ры «Ба рыс».
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Так сіс тэ ма яе ад прэч ва ла і вы штур хоў ва ла. Але ад на ча со ва пе ра кон ва ла, 
што бу да ваць улас ную ва ка ль ную кар’еру трэ ба на іншай тэ ры то рыі, у іншай 
пра сто ры, на іншых сцэ нах. Ця пер зра зу ме ла: та кім чы нам лёс, ня хай праз 
не пры ман не і аб струк цыю бы лых ка лег, да па мог рэ алі за вац ца ёй на поў ні-
цу. Раз гар нуц ца як вы дат най спя вач цы на са мых зна ка мі тых сцэ нах све ту — 
Мет ра по лі тэн, Ла Ска ла, Ко вент-гар дэн, Вен ская опе ра. Да да мо ў гэ ты спіс 
Мюн хен, Цю рых, Лос-Анджэ лес. Як ча ла век вы са ка род ны і за хоп ле ны спра-
вай, Ма рыя Гу ле гі на не адной чы і ў ра ней шых інтэрв’ю, і з на го ды со ль ні ка 
ў Мін ску ка за ла, што да ўно ўсім да ра ва ла. А свой пра ект пры свя чае па мя ці 
ды ры жо ра Ярас ла ва Ваш ча ка, спя вач кі Свят ла ны Да ні люк, якая за ўжды ёй 
спры яла, і ад эска га пед аго га, пра фе са ра Яўге на Іва но ва.

Ха рак тар

Маш таб ная асо ба ці ка вая сва ім ха рак та рам. Тым, які вы яўля ецца не 
толь кі на сцэ не, але і па-за ёй. Тым, як яна вы гля дае, пра што яна га во-
рыць, якая ў яе лек сі ка і тэмбр го ла су.

Ура жан не, што жыц цё бу ду чай зор кі опе ры ні ко лі не бы ло лёг кім, про стым 
і су цэ ль на ра дас ным. У дзя цін стве вы яві ла ся сур’ёзнае за хвор ван не ног. 
Артыс тка згад ва ла: так гуч на кры ча ла, ка лі яе но гі пе ра бін тоў ва лі, што, ві-
даць, ме на ві та так і ад крыў ся го лас. Пад лет кам бы ла тан кля вым, зграб ным і 
ма ры ла пра фе сій на за ймац ца тан ца мі. Але яе ба ць ка не лі чыў за ня так пер-
спек тыў ным і вар тым ува гі.
У 18 га доў Ма рыя (да рэ чы, сап раў днае імя артыс ткі Ма ры на) вы йшла за муж, 
а по тым на ра дзі ла да чку На тал лю (да чка пры язджа ла раз ам са спя вач кай у 
Мінск. Яна для ма ці імпрэ са рыа і сак ра тар ка, якая да па ма гае ва ўсіх твор-
чых спра вах). А та ды збі ра ла ся на огул кі нуць за нят кі ў кан сер ва то рыі. Бо для 
ўсход няй жан чы ны (па ба ць ку яна армян ка) сям’я па він на быць на пер шым 
пла не! Пра ўда, па сля на ра джэн ня да чкі го лас з мец ца не ча ка на пе ра тва рыў-
ся ў сап ра на. І ў Ад эскую кан сер ва то рыю яна ўсё-та кі вяр ну ла ся. Пры ехаў шы 
ў Мінск, з сям’ёй жы ла ў інтэр на це. І то ль кі па сля та го, як пе ра маг ла на не -
каль  кіх кон кур сах і за йме ла зван не за слу жа най артыс ткі Бе ла ру сі, атры ма ла 
асоб ную ква тэ ру.
Каб зра зу мець сту пень яе апан та нас ці пра фе сі яй, зга даю не ка ль кі сі ту ацый. 
Ка лі ўзнік ла пра па но ва дэ бю та ваць у мі лан скім Ла Ска ла, Гу ле гі на вы ву чы-

Гу ле гі на. вяр тан не
КАН ЦЭРТ зОР КІ СУС ВЕТ НАЙ ОПЕ РЫ

Тац ця на му шын ская

успа мін і пе рад гіс то рыя

На гас тро лі да нас пры язджае шмат зна ка мі тых артыс таў. зо рак роз най 
ве лі чы ні. Спе ва коў, тан цо раў, інстру мен та ліс таў. Бо ль шасць з іх з Бе ла-
рус сю ма ла звя за ныя. Пры еха лі, пра спя ва лі (ад тан ца ва лі, ад ыгра лі), мы 

падзі ві лі ся, ура зі лі ся, па апла дзі ра ва лі. Яны па еха лі.
з Ма ры яй Гу ле гі най усё іна чай. Пэў ны час яна, та ды Ма рыя Му ра дзян, з’яўля-
ла ся са ліс ткай на шай опе ры. Вы пра віц ца ў Мінск вы ха ван цы Ад эскай кан-
сер ва то рыі па ра іў яе пед агог, пра фе сар Яўген Іва ноў, каб ма ла дая ва ка ліс тка 
на бра ла ся во пы ту — най перш у пра цы з ды ры жо рам Ярас ла вам Ваш ча ком.
У 1983 го дзе спя вач ка пры еха ла пра слу хоў вац ца ў наш тэ атр. У 1984-м 
атры ма ла 1-ю прэ мію на Усе са юзным кон кур се ва ка ліс таў імя Глін кі, у на-
ступ ным  — 3-ю на між на род ным кон кур се у Рыа-дэ-Жа ней ра, яшчэ праз 
год — 3-ю на між на род ным імя Чай коў ска га. Для тых, хто сёе-тое раз умеў у 
ва ка ль ным мас тац тве, бы ло ві да воч на: уз ыхо дзіць но вая зор ка. У Мін ску Ма-
рыя вы кон ва ла Лі за ве ту ў «Дон Кар ла се», Тац ця ну ў «Яўге не Ане гі не», Ра зі ну 
ў «Се ві льс кім цы ру ль ні ку». Па ра ле ль на па чы на ла ся між на род ная кар’ера. На-
прык лад, у мі лан скім Ла Ска ла, дзе ў 1987 го дзе раз ам з Лу ча на Па ва ро ці яна 
спя ва ла прэм’еру опе ры «Баль-мас ка рад».
Але стаў лен не да Гу ле гі най у мін скай опе ры аказ ва ла ся ўсё бо льш ня прос-
тым. Ве ра год на, яна вы гля да ла за над та яркай, маг чы ма, вос трай на язык. 
У да да так пра па на ва ла вы кон ваць опе ры на мо ве ары гі на лу, як гэ та ро біц ца 
ва ўсім све це. Бо ль шасць са ліс таў сус трэ ла ідэю ў шты хі. Бо трэ ба пе ра вуч-
ваць на ноў усе парт ыі, існуе і да дат ко вы кло пат — пра ца з коў ча мі, каб да сяг-
нуць пра ві ль на га вы маў лен ня. А для ча го?!
Хто ж мог уя віць, што праз ко ль кі се зо наў і наш тэ атр па чне іта ль янскія опе-
ры спя ваць ме на ві та па-іта ль янску, а фран цуз скія па-фран цуз ску? Але да той 
зме ны тра ды цыі яшчэ да лё ка. А па куль у бе ла рус кі ЦК па ля цеў ліст ад тых, 
хто пры нцы по ва не ха цеў пра ца ваць раз ам з Гу ле гі най. за меж ныя гас тро-
лі ёй як са ліс тцы тэ атра за ба ра ні лі, а парт ый ста на ві ла ся ўсё ме ней. Ма рыя 
Ага саў на згад ва ла па зней, што дзве ры ў лю бы мо мант маг лі за чы ніц ца. Бо 
з кра іны яе б про ста не вы пус ці лі. Та му, атры маў шы пра па но ву пра спя ваць 
Аі ду ў іспан скім го ра дзе Аўе да, яна і муж афор мі лі ту рыс тыч ныя ві зы і з’еха лі. 
Уз яўшы з са бой са мае не абход нае, у тым лі ку ча ма дан нот і за пі саў.

ма рыя Гу ле гі на пад час со ль на га 
кан цэр та ў мін ску.
ФотаМіхаілаНесцерава
іПаўлаСушчонка.
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аі да, аме лія, Тос ка...

Па мя таю кан цэрт Ма рыі Гу ле гі най у 1992-м на сцэ не на ша га Опер на га. 
Мая ка рот кая рэ цэн зія ў «Мас тац тве» з на го ды той му зыч най акцыі на-
зы ва ла ся «Мы бу дзем ча каць вас, пані Ма рыя!». Пры емна, што ўсё-та кі 

мы да ча ка лі ся. Як і мож на бы ло прад ба чыць, за ла Вя лі ка га тэ атра пад час сё-
лет ня га со ль ні ка ака за ла ся па ўнют кай. Бо льш за чвэрць ста год дзя спя вач ка 
ў Мін ску не вы сту па ла. У да да так не вя до ма, ка лі па чу ем яе на ступ ным раз ам 
«ужы вую» і ці на огул па чу ем. Аркестр быў наш, ды ры жор іта ль янскі — Аль-
бер та Ве ра нэ зі. Ён му зыч ны кі раў нік фес ты ва лю Джа ка ма Пу чы ні ў То рэ дэль 
Ла га ў Іта ліі. Фэст прэс тыж ны, існуе з 1930 го да, мае не ка ль кі шы коў ных, 
спе цы яль на па бу да ва ных пля цо вак. Ле тась ад быў ся 65-ы фо рум.
Пра гра ма, пра па на ва ная Гу ле гі най, ака за ла ся цал кам іта ль янская. Як за ўва-
жы ла спя вач ка на прэс-кан фе рэн цыі, не вар та ў ад ным кан цэр це яднаць 
кла сі ку іта ль янскую і, на прык лад, рус кую. Пад тэкст та кі: спя ва юцца та кія 
са чы нен ні па-роз на му, бо ад мет ныя сты ліс ты кай, ва ка ль ны мі пры ёма мі, гу-
ка вя дзен нем. Ад не ка то рых фраг мен таў у пра цэ се рэ пе ты цый з аркес трам 
яна ад мо ві ла ся, ме на ві та ад тых, якія мін скія му зы кан ты ра ней не вы кон ва лі. 
На што ліш няе хва ля ван не? Пер шая дзея — вы ключ на Вер дзі, арыі з опер 
«Аі да», «Баль-мас ка рад», «Мак бет», «Сі ла лё су». Дру гая дзея — Ле анка ва ла, 
Пу чы ні, Чы леа, Джар да на. Да стат ко ва раз гор ну тыя ва ка ль ныя фраг мен ты 
чар га ва лі ся з аркес тра вы мі ну ма ра мі.
Што асаб лі ва ўра зі ла? Пры га жосць і моц га ла су. Роў насць рэ гіс траў і іх на сы-
ча насць. Вы нос лі васць яе сап ра на. Бо і на пры кан цы кан цэр та го лас не зда-
ваў ся стом ле ным, не губ ляў яркас ці. На ват па сля пер шых ну ма роў зра бі ла ся 
зра зу ме ла, ча му Гу ле гі на (якой, між іншым, 60 га доў) і да гэ туль за пат ра ба ва-
ная на леп шых сцэ нах све ту. А там, па вер це, ёсць з ка го вы бі раць. Для со ль-
ні ка ў Мін ску спя вач ка вы бра ла са мыя скла да ныя ў опер ным рэ пер ту ары і 
са мыя «кры ва выя» парт ыі. І тое, што лю бяць драм сап ра на (Аі да, лэ дзі Мак-
бет, Тос ка), і тое, што спя ва юць лі ры ка-ка ла ра тур ныя (Ма нон, Ад ры яна). Арыя 
Эба лі, якая вы кон ва ла ся на біс, — на огул з рэ пер ту ару мец ца. Раз іна з «Се-
ві льс ка га» мо жа быць і ка ла ра тур най, і мец цо вай. Інакш ка жу чы, ды япа зон 
фан тас тыч ны. Не менш ура зі лі і ма гут ны тэм пе ра мент, улас на артыс тыч ныя 
та лен ты спя вач кі. Яе здо ль нас ці праз ва кал, плас ты ку, ад цен ні го ла су, вы раз 
тва ру пе рад аць па чуц ці і роз ны эма цый ны стан ге ра іні. Ві да воч на: най бо льш 
бліз кія Гу ле гі най жан чы ны моц ныя, ула дар ныя, якія ста яць на вы со кіх пры-
ступ ках са цы яль най лес ві цы.
У гэ тым пла не вы ключ най па вір ту ознас ці, на сы ча нас ці і маш та бе пад алі-
ся два фраг мен ты з «Мак бе та». Пер шы ўры вак — рэ чы та тыў і ка ва ці на лэ-
дзі «Nel di della vittoria» — гэ та мо мант яе пе ра мо гі, яшчэ ад на пры ступ ка 
на шля ху да бяз меж най ула ды. Сцэ на, дзе ў фі на ле ге ра іня не прык мет на, 
з усмеш кай і ці не са та нін скай ра дас цю за кол вае но жы кам чар го вую ахвя ру. 
А ўслед ідзе сцэ на сам нам бу ліз му лэ дзі «Una macchia», якая ад люс троў вае 
рас пад псі хі кі і пра цэс па сту по ва га вар’яцтва. І гэ та ўспры ма ецца як рас пла та 
за ра ней шыя зла чын ствы.
У дру гой па ло ве со ль на га кан цэр та не ве ра год на моц най успры ма ла ся арыя 
Тос кі з 2-й дзеі опе ры. І не здар ма: спя вач ка лі чыц ца ад ной з леп шых у све-
це вы ка наў цаў гэ тай парт ыі. Па сля тра гіч ных фраг мен таў дзі вос ным, амаль 
не маг чы мым кан трас там па ўста ва ла ка ва ці на Раз іны з «Се ві льс ка га цы ру ль-
ні ка», пра спя ва ная на «біс» з жа но чым ка кец твам і га рэз лі вай лёг кас цю. А са-
п раў днай ку ль мі на цы яй ве ча ры ны стаў ся твор Шу бер та «Ave Maria». Вя до мы, 
чу ты сто раз оў. Але тут ён успры маў ся як вы нік доў га га ду хоў на га шля ху, як 
вы зва лен не ад па кут лі вых жар сцяў, з сіл коў ці за ча ра ва нага ко ла якіх не мо-
гуць вы брац ца яе ге ра іні — Аб іга іль, Ма нон, Ад ры яна, Мад лен. Так і ўяў ля еш: 
са бор, му зы ка, жан чы на, ма літ ва. Уз нёс ласць і пра свет ле насць, што не мо жа 
не кра наць, — аж да не ча ка ных слёз.
Ду маю, ура жан ні ад кан цэр та Ма рыі Гу ле гі най, маг чы масць на яве па ба чыць 
і па чуць зна ка мі тую спя вач ку над оўга за ста нуц ца ў па мя ці бе ла рус кіх ме-
ла ма наў. Мож на то ль кі па шка да ваць, што пад обная маг чы масць усё ні як не 
над ара ла ся сто ль кі га доў. Але ж мож на і па ра да вац ца, што на ша жа дан не 
на рэш це ўва со бі ла ся ў рэ аль насць.  

ла сваю парт ыю за ты дзень. Яна ве да ла яе, але па-рус ку, а ця пер трэ ба на-
ноў, па-іта ль янску. з усі мі ад цен ня мі фа не ты кі і сэн су. Хоць кож ны ва ка ліст 
ве дае  — пра цэс так зва на га «ўпя ван ня» да стат ко ва доў гі і ня спеш ны. (На 
мін скай прэс-кан фе рэн цыі артыс тка ска за ла, што сва бод на ва ло дае мно гі-
мі мо ва мі. Бо для сап раў дна га за сва ення ро лі ва ка ліст па ві нен не про ста 
ме ха ніч на вы ву чыць фа не ты ку, а дэ та лё ва раз умець ад цен ні сэн су. Та го, які 
спя ва ецца.)
Ка лі ча ка ла сваё дру гое дзі ця (па між яе да чкой і сы нам роз ні ца ў 20 га доў), 
дык спя ва ла ажно да шос та га ме ся ца ця жар нас ці. У 2015-м да кта ры вы яві-
лі ў Гу ле гі най па рок сэр ца, спат рэ бі ла ся апе ра цыя, а праз тры ме ся цы па с-
ля хі рур гіч на га ўмя ша ль ніц тва яна спя ва ла на сцэ не Мет ра по лі тэн. Так што 
тры ва лас ці ў спа да ры ні Ма рыі мож на па ву чыц ца. А здо ль нас цю рэ алі за ваць 
ся бе мож на то ль кі за хап ляц ца. Пра сту пень яе за пат ра ба ва нас ці свед чыць 
той факт, што па вод ле мно гіх опер ных па ста но вак з яе ўдзе лам («Пі ка вая 
да ма», «Ма нон Ляс ко», «Тос ка», «На бу ка», «Мак бет», «Андрэ Шэ нье») ство-
ра ны фі ль мы.
Артыс тка пры еха ла ў Мінск не за дзень ці два да кан цэр та, як звы чай на зда-
ра ецца, а ледзь не за ты дзень. Каб агле дзіц ца, як след пра рэ пе ці ра ваць з 
аркес трам, з якім ра ней не пра ца ва ла, вы ве рыць усю пра гра му.
за не ка ль кі дзён да со ль ні ка ад бы ла ся прэс-кан фе рэн цыя ў за ле імя Алек-
сан дроў скай. Да клад ней, дзве. Пер шая для жур на ліс таў, а ўслед — з бу ду чы мі 
ва ка ліс та мі з на шай Ака дэ міі му зы кі.
Раз мо ва, на якую атры ма ла ся тра піць, па кі ну ла пры емныя і моц ныя ўра жан-
ні. Рэ дка зда ра ецца, ка лі га вор ка ўжо скон ча на, а на ват па сля яе за ста ецца 
шлейф, по смак, ад чу ван не све жа га па вет ра. Яно ўзні кае, ка лі чу еш і ба чыш 
са ма быт ную асо бу. Жан чы ну і спя вач ку, якая па збя гае ба на ль нас ці і агу ль ных 

слоў, за ста ецца са бой і ве дае, што ме на ві та гэ тым ці ка вая гра мад ству. Гу ле гі-
на па ўста ва ла рас ка ва най. Удзяч най усім, хто да па мог, пад тры маў, па ўплы ваў 
на яе твор чы лёс.
Яна па-ра ней ша му мае бе ла рус кі па шпарт. Жы ве ў Люк сем бур гу, ад куль лёг-
ка да бі рац ца ў тэ атры мно гіх еўра пей скіх кра ін. На бы ла ква тэ ру ў Нью-Ёрку. 
Гра фік гас тро ляў та кі на сы ча ны, што да до му за язджае лі та ра ль на на не ка ль кі 
дзён, а по тым вы праў ля ецца ў но вую ван дроў ку. У во ль ны час лю біць збі раць 
гры бы і з за хап лен нем пра гэ та рас па вя дае. Пе рад слу ха ча мі па ўста ваў ча-
ла век, які лю біць жыц цё і яко му ці ка выя ўсе яго ныя пра явы.
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Тра ды цый на вы адзна ча еце свае юбі леі кан цэр та мі ў мін ску. ча му пры
ма еце та кое ра шэн не?
— Сус трэ ча з Мін скам і бе ла рус кай пуб лі кай за ўсё ды пры но сіць мне вя лі кую 
ра дасць і за да ва ль нен не. Мінск для мя не асаб лі вы го рад. На огул уся мая 
твор чая дзей насць не па рыў на звя за на з Бе ла рус сю. Я на ра дзіў ся ў Вет цы 
Го ме льс кай воб лас ці. Му зы цы на ву чаў ся ў Го ме льс кім му зыч ным ву чы ліш чы, 
за тым у Бе ла рус кай дзяр жаў най кан сер ва то рыі (ця пер Бе ла рус кая ака дэ мія 
му зы кі). Гэ тую на ву ча ль ную ўста но ву скон чыў двой чы, атры маў шы дып ло мы 
па аркес тра вым і опер на-сім фа ніч ным ды ры жы ра ван ні.
ці мож на ска заць, што вы прад стаў нік бе ла рус кай ды ры жор скай шко лы?
— Так, вя до ма. І не то ль кі бе ла рус кай, але і рус кай. Мне па шчас ці ла ста жы ра-
вац ца ў вя лі кіх пед аго гаў па ды ры жы ра ван ні — у Ле нін град скай кан сер ва то-
рыі ў Іллі Му сі на і ў Мас коў скай у Льва Гін сбур га.
а як згад ва еце ўлас ную пед ага гіч ную дзей насць у мін скай кан сер ва то рыі?
— Тут я па чаў пра ца ваць з 1968 го да ў якас ці асіс тэн та і да йшоў да пра фе-
са ра, уз на ча ль ваў ка фед ру аркес тра ва га і опер на-сім фа ніч на га ды ры жы ра-
ван ня. за трыц цаць га доў пад рых та ваў бо льш за 70 ды ры жо раў, мно гія з якіх 
пра цу юць у вя ду чых му зыч ных ка лек ты вах і на ву ча ль ных уста но вах па ўсім 
све це.
у кан сер ва то рыі вы кі ра ва лі сту дэн цкім ду ха вым аркес трам «Фан фа ры 
Бе ла ру сі»...
— Так. У 1998-м аркестр стаў ула да ль ні кам Гран-пры як леп шы мо ла дзе вы 
аркестр све ту ў Люк сем бур гу на між на род ным кон кур се, які пра во дзіц ца 
юНЕС КА. У тым жа го дзе ў Гер ма ніі быў вы да дзе ны дыск аркес тра «Фан фа ры 
Бе ла ру сі». Па сля кон кур су ад бы ло ся тур нэ па Еўро пе. Му зы кан ты вы сту па лі з 

кан цэр та мі ў Гер ма ніі, Іта ліі, Люк сем бур гу, за вяр шы лі яго ў Мі ле ні ум-цэн тры 
ў Лон да не. Гэ та бы ла ці ка вая падзея.
Мне ўспа мі на ецца так са ма вы ступ лен не аркес тра «Фан фа ры Бе ла ру сі» 
9 траў ня 1989 го да ў свя точ ным кан цэр це «1000 труб» на плош чы ля Вя лі-
ка га тэ атра Бе ла ру сі. Па мя таю, што аб’ ездзіў усе му зыч ныя ву чэ ль ні на шай 
рэ спуб лі кі, пад рых та ваў там аркес тры ду ха вых інстру мен таў. Усе яны ўдзель-
ні ча лі ў зга да ным кан цэр це, а «Фан фа ры Бе ла ру сі» за йма лі цэн тра ль ную 
па зі цыю.
Праз два га ды ма ла дыя му зы кан ты ігра лі з аркес трам «Са ліс ты Мас квы» 
пад кі раў ніц твам юрыя Баш ме та. Баш мет та ды са лі ра ваў, а я ста яў за ды ры-
жор скім пу ль там. зна мя на ль ным ака за ла ся так са ма вы ступ лен не аркес тра 
«Фан фа ры Бе ла ру сі» ў кан цэр це, пры све ча ным пят нац ца ці год дзю ава рыі 
на Чар но бы льс кай АЭС. Акра мя та го, праз два га ды па сля чар но бы льс кай 
ка тас тро фы аркестр раз ам з май стра мі мас тац тваў вы сту паў на ста ды ёнах 
Го ме льс кай воб лас ці ў ад чу жа ных, за ра жа ных га ра дах. Гэ та быў пра ект Іга ра 
Лу чан ка, я быў та ды га лоў ным ды ры жо рам.
Вы за ўсё ды ўраж ва еце ве лі зар най энер гі яй, но вы мі ці ка вы мі ідэ ямі, якія, 
да рэ чы, па спя хо ва ўва саб ля еце ў жыц цё. ду маю, ва шым су р’ёз ным да сяг
нен нем бы ло ства рэн не пер ша га ў Бе ла ру сі дзяр жаў на га ду ха во га аркес
тра «ня мі га».
— Ад чу ваў ся бе ве ль мі шчас лі вым, ка лі здо леў пе ра ка наць мі ніс тра ку ль ту-
ры, што та кі аркестр па ві нен быць у Мін ску. Асаб лі ва гэ та му да па маг лі кан-
цэрт «1000 труб» і пра фе сар Ба рыс Ніч коў, та га час ны пра рэк тар Ака дэ міі 
му зы кі. Аркестр, ідэя ства рэн ня яко га бы ла не ру хо май шмат га доў, на рэш це 
на ра дзіў ся. Я кі ра ваў ім ча ты ры га ды. Склаў ся ці ка вы рэ пер ту ар, мы да ва лі 

Для Вя До Ма Га Ды ры жо ра арка Дзя бе ры на 2020 ГоД стаў ся юбі лей ныМ. у сту Дзе ні яМу сПоў ні ла ся 
75. Гэ тую зна Мя на ль ную ПаДзею Ма эстра аДзна чыў на ра Дзі Ме. на Па чат ку лю та Га ён Даў кан Цэрт 
у за ле бел Дзяр жФі лар Мо ніі, у якіМ уДзе ль ні чаў Дзяр жаў ны ака Дэ Міч ны сіМ Фа ніч ны аркестр рэ с-
Пуб лі кі бе ла русь. у якас Ці са ліс та Вы сту Піў сла Ву ты cкры Пач Мак сіМ Вен Ге раў.

Бе рын, брамс 
і «ці ка-ці ка»

эле ано ра Ску ра та ва
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кан цэр ты ў Мін ску і ў роз ных га ра дах Бе ла ру сі. У 1991-м лон дан ская фір ма 
«Алім пія» вы да ла дыск «O Sole Mio».
ужо ка ля двац ца ці га доў вы жы вя це ў Гер ма ніі і па спя хо ва гас тра лю еце ў 
роз ных кра інах све ту.
— Усім вя до ма: каб не шта атры ма ла ся, трэ ба шмат пра ца ваць. У 2003 го дзе 
я здо леў арга ні за ваць аркестр International Symphony Orchestra of Germany, 
мас тац кім кі раў ні ком і га лоў ным ды ры жо рам яко га з’яў ля юся і ця пер. Ся-
род шмат лі кіх пра ектаў, звя за ных з пра цай гэ та га аркес тра, асаб лi ва ха чу 
вы лу чыць яго ўдзел у кан цэр це «60 га доў Вя лі кай Пе ра мо гі», што пра хо дзіў 
у 2005-м у Бер лін скім Konzerthaus. Ад каз ны мі ака за лі ся вы ступ лен ні ў па-
со льс твах Рас іі і Бе ла ру сі ў Бер лі не, а так са ма ў Ге не ра ль ным кон су льс тве ў 
Бо не. Вя лі кай падзе яй для ня мец кай пуб лі кі стаў фес ты валь юрыя Баш ме та. 
Ідэя пра вес ці яго ў Дор тмун дзе з’я ві ла ся ў мя не ў 2003-м. На пра ця гу шас ці 
га доў мне па шчас ці ла быць арга ні за та рам і прэ зі дэн там гэ та га фес ты ва лю.
у якіх кра інах пра хо дзі лі ва шы кан цэр ты?
— На вя ду чых кан цэр тных пля цоў ках Іта ліі, Гер ма ніі, Ні дэр лан даў, Англіі, 
Вен грыі, Поль шчы, Бе ль гіі, Фран цыі, Тур цыі, Аўстрыі, Люк сем бур га, Ліх тэн-
штэй на, Рас іі. Так са ма ды ры жы ра ваў ба ле та мі ў Мас кве і Санкт-Пе цяр бур гу. 
У якой бы кра іне ні вы сту паў, па мя таю, што па ві нен год на прад стаў ляць бе-
ла рус кую і рус кую ды ры жор скія шко лы. І за ўсё ды ма ёй га лоў най за да чай 
бы ла пра па ган да бе ла рус кай і рус кай ку ль тур і ўслаў лен не род най Бе ла ру сі.
У апош нія га ды ве ль мі інтэн сіў на кан цэр тую ў Мін ску і за ўсё ды з вя лі кай 
ра дас цю кан так тую з бе ла рус кай пуб лі кай, якая вы лу ча ецца вы со кай ку ль-

ту рай, эма цы яна ль нас цю і спа гад лі вас цю. Перш за ўсё ха чу адзна чыць мае 
кан цэр ты ў меж ах Між на род на га фес ты ва лю «Ула дзі мір Спі ва коў за пра шае». 
Сё ле та ў са ка ві ку ён ла дзіц ца ўжо шос ты раз. Ці ка вым, на мой по гляд, ака заў-
ся му зыч ны фо рум «Ма гія ра яля», што пра хо дзіў пад па тра на жам на род на га 
артыс та СССР, Прэ зі дэн та Ака дэ міі рас ійска га мас тац тва Мі ка лая Пят ро ва і 
за слу жа на га артыс та Рас іі Аляк сан дра Гін дзі на. У гэ тым фес ты ва лі пры ма-
лі ўдзел сту дэн ты кан сер ва то рый Мас квы, Санкт-Пе цяр бур га і Мін ска. Быў 
так са ма кан цэрт з гур том «Ку атро» і ка мер ным аркес трам «Рым ская сім фа-
ні ета», «Па ла ца вы баль» у Ня сві жы з удзе лам сім фа ніч на га аркес тра Бе ла-
рус ка га му зыч на га тэ атра. Свят ка ван ню 950-год дзя Мін ска быў пры све ча ны 
маш таб ны пра ект «Спя ва ючыя фан та ны» і мно гія іншыя.
Вы ста ла су пра цоў ні ча еце з дзяр жаў ным ака дэ міч ным сім фа ніч ным 
аркес трам Бе ла ру сі.
— Мне ве ль мі пад аба ецца пра ца ваць з гэ тым аркес трам. У яго склад ува-
хо дзяць та ле на ві тыя му зы кан ты най вы шэй ша га пра фе сій на га ўзроў ню, якія 
за ўсё ды пры ма юць мае ідэі і з по ўным раз умен нем ад каз ва юць на ўсе па-
тра ба ван ні. На рэ пе ты цы ях пе рад кан цэр та мі па спя ва ем дбай на ад та чыць 
усе дэ та лі.

якія кан цэр ты пра хо дзі лі ў су пра ва джэн ні дзяр жаў на га ака дэ міч на га сім
фа ніч на га аркес тра?
— Іх бы ло шмат, на за ву не ка то рыя з іх. Кан цэрт Аляк сан дра Гін дзі на і Мі ка лая 
Пят ро ва ў меж ах фес ты ва лю «Бе ла рус кая му зыч ная во сень». Ба рыс Бе ра зоў-
скі іграў у му зыч ным фо ру ме «Ма гія ра яля». Бы лі так са ма кан цэр ты з Мі ха-
ілам Май скім, Аляк сан драм Град скім, юры ем Рэ ві чам, Лі ві кай Са ка лоў, Ха сэ 
Ка рэ ра сам. На мой по гляд, пуб лі цы спа да баў ся твор чы ве чар кам па зі та ра 
Мак сі ма Ду на еўска га пры ўдзе ле Мі ха іла Ба ярска га і Дзміт рыя Ха ра ць яна, 
а так са ма кан цэрт Дзяр жаў на га сім фа ніч на га аркес тра су мес на з «вя се ль-
на-па ха ва ль ным аркес трам» Го ра на Брэ га ві ча. Ну, і на рэш це, пяць га доў та му 
мой юбі лей ны кан цэрт, у якім вы сту пі лі ка роль рус ка га ра ман са Аляк сандр 
Ма лі нін і су час ная эстрад ная зор ка Сяр гей Вал чкоў.
па мя таю, у мін ску ды ры жы ра ва лі і тэ атра ль ны мі спек так ля мі.
— Так. Бе ла рус кай пуб лі цы бы лі прад стаў ле ны два ба ле ты Чай коў ска га  — 
«Шчаў ку нок» і «Ле бя дзі нае воз ера», ува соб ле ны тан цо ра мі Мас коў ска га 
тэ атра Вя час ла ва Гар дзе ева. Яны пра йшлі пры по ўным аншла гу. Быў за про-
ша ны і кі раў ніц твам На цы яна ль на га ака дэ міч на га тэ атра опе ры і ба ле та, там 
ды ры жы ра ваў опе рай «Яўген Ане гін».
Што мо жа це ска заць пра юбі лей ны кан цэрт, які пра йшоў сё ле та ў лю тым у 
за ле Бе ла рус кай дзяр жаў най фі лар мо ніі?
— Пра гра ма кан цэр ту бы ла скла дзе на мной з тво раў Іа га не са Брам са. Пра гу-
ча лі яго Чац вёр тая сім фо нія і Кан цэрт для скрып кі з сім фа ніч ным аркес трам. 
Гэ та шэ дэў ры му зыч най кла сі кі. Мне імпа нуе кам па зі тар скі стыль, мыс лен не і 
яркая эма цый насць Брам са. Сім фо нія № 4 — гэ та апош няя сім фо нія кам па зі-
та ра, вяр шы ня яго твор час ці. У ёй атрым лі вае ўва саб лен не асноў ны прын цып 
Брам са — спа лу чэн не тра ды цый роз ных му зыч ных эпох, ба ро ка, ра ман тыз му 
і кла сі цыз му. Гэ та скла да нае са чы нен не, у якім рух раз гор тва ецца ад ра ман-
тыч на га па чат ку пер шай час ткі, афар ба ва най у лі рыч ныя то ны, да фі на ль най 
ку ль мі на цыі з воб ра зам ня ўмо ль на га лё су, што мо жа бяз лі тас на зніш чыць 
асо бу або на ват цэ лы на род. Гэ ты твор ні бы пад во дзіць вы нік XIX ста год дзя. 
Мяр ку ючы па вод гу ках пуб лі кі, мне і артыс там аркес тра ўда ло ся рас крыць 
ідэю, дра ма тур гію і ха рак тар кож най з час так сім фо ніі.
як скла ла ся ва ша пра ца з мак сі мам Вен ге ра вым, які вы сту паў у якас ці 
са ліс та ў скры піч ным кан цэр це Брам са? Вы ка ліне будзь кан цэр та ва лі 
раз ам з гэ тым скры па чом?
— Вен ге раў — цу доў ны скры пач. Яго на зы ва юць «Па га ні ні но ва га ча су». з ім 
я пра ца ваў упер шы ню. Мы рэ пе ці ра ва лі пе рад кан цэр там уся го то ль кі адзін 
дзень, але аб одва ад чу ва лі ся бе так, як быц цам зна ёмыя шмат га доў і ўвесь 
час вы сту па ем раз ам. Скры піч ны кан цэрт Брам са — гэ та адзін з са мых вір ту-
озных і яркіх тво раў у гэ тым жан ры. Ду маю, мы здо ле лі пе рад аць атмас фе ру 
свет лай ура чыс тас ці му зы кі, па ка заць чар га ван не дра ма тыч ных і лі рыч ных 
воб ра заў і на рэш це сты хію вен гер скіх на род ных на пе ваў і тан цаў. Я ве даў, 
што ўсю ды, дзе б ні вы сту паў Вен ге раў, яго кан цэр ты пра хо дзяць пры за хоп-
ле ных ава цы ях пуб лі кі. У Мін ску бы ло тое ж са мае. Пуб лі ка па сля вы ка нан ня 
Кан цэр та Брам са апла дзі ра ва ла сто ячы і кры ча ла: «Бра ва!»
мак сім Вен ге раў са сцэ ны ска заў, што пры ехаў па він ша ваць вас з юбі ле ем.
— Так. Ве даю, які скла да ны гра фік яго пра цы ў роз ных кра інах све ту. Та му 
вель мі пры емна, што ён знай шоў час вы сту піць у мін скім кан цэр це. Яго пры-
езд ака заў ся для мя не сап раў дным пад арун кам.
— у фі на ле кан цэр та бы лі вы дат на вы ка на ныя на біс два вен гер скія тан цы 
Брам са. і рап там не ча ка на пра гу ча ла аркес тра вая вер сія пес ні бра зі льс ка
га кам па зі та ра Зе кі нья дэ аб рэу «ці каці ка», ад якой пуб лі ка пры йшла ў 
за хап лен не.
— Я ад мыс ло ва зла дзіў та кі сюр прыз. По бач з кла січ ны мі тво ра мі Брам са па-
ста віў «на дэ серт» «Ці ка-ці ка». за ха це ла ся, каб кан цэрт стаў свя там не толь кі 
для мя не, але і для пуб лі кі. Ве ль мі ра ды, што быў по ўны аншлаг і шмат лю-
дзей па бы ва ла ў той ве чар у фі лар мо ніі.  

1. аркестр пад кі раў ніц твам арка дзя Бе ры на.
2. Скры пач мак сім Вен ге раў.
ФотаСяргеяЖдановіча.
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Фі лар ма ніч ны праект «жоў тыя зор кі» пры све ча ны па-
мя ці ахвяр ха ла кос ту, і фес ты валь «Па куль не ідуць ціт-
ры» па мя ці пі яніс ткі але ны Ца гал ка — ча ка ныя му зыч-
ныя падзеі, да якіх за доў га рых ту юцца па роз ныя ба кі 
сцэ ны. арга ні за тар ка гэ тых пра ектаў Ган на ля нь ко ва 
на пра ця гу го да збі рае му зы кан таў, прад умвае ідэю-
кан цэп цыю, вы ра шае ня прос тыя ме не джар скія за да-
чы. Для вы ка наў цаў, удзе ль ні каў кан цэр таў за ўсё ды 
ёсць но выя парт ыту ры, прэ м’ер ныя опу сы. ну і, вя до ма, 
для нас, гле да чоў, гэ та доў га ча ка ны час па глыб лен ня ў 
твор чы пра цэс, раз ва жан не-ды ялог на тэ му веч нас ці і 
акту аль нас ці.

на тал ля Га нул

Кан цэр тныя пра гра мы гэ та га го да раў наз нач на скла да лі ся з кла січ ных 
і прэ м’ер ных вы ка нан няў. Ха рак тэр най асаб лі вас цю сім фа ніч ных пра-
ектаў Ган ны Ля нь ко вай з’яў ля юцца спе цы яль на ство ра ныя для іх пра-

вя дзен ня аркес тра выя ка лек ты вы, у якіх пры ма юць удзел усе за ці каў ле ныя 
му зы кан ты, сап раў дная айчын ная вы ка на ль ніц кая элі та. за ды ры жор скім 
пу ль там «Жоў тых зо рак» вы сту піў за про ша ны ма эстра Бом сак Йі (Аўстрыя), 
дзя ку ючы та лен ту яко га атры ма ла ся цэ лас нае сім фа ніч нае па лат но, глы бо-
кае па дум цы і вы со кап ра фе сій нае па якас ці.
«Жоў тыя зор кі» ад кры лі ся зна ка мі тым саў ндтрэ кам Вой цэ ха Кі ля ра да 
філь  ма «Пі яніст», этап на га для су час на га кі не ма тог ра фа. У му зыч най тэ ме 
Кі ляр пад крэс лі вае ха рак тэр ную на цы яна ль ную афар боў ку і спе цы фіч ны 

Жы выя сТа рон кі Па МЯ цІ
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пры ём, па ка за ль ны для яўрэй скіх на пе ваў: па сту по вае ўзмац нен не ма ты-
ваў, што на гад вае сціс ну тую спру жы ну, з на ступ ным энер ге тыч ным «вы ха-
дам» на крэш чэн да.
Упер шы ню пра гу чаў у Мін ску твор ма ла дой кам па зі тар кі Ган ны Дру біч, 
дачкі вя до мых рас ійскіх дзея чаў ку ль ту ры і кі но — актры сы Тац ця ны Дру-
біч і рэ жы сё ра Сяр гея Са лаў ёва. Аркес тра вая ма літ ва-пес ня «Ка дзіш» 
з со ла ві ялан чэ лі, вы раз на вы ка на ная Аляк сан драм Ра мам, лаў рэ атам 
XV Між на род на га кон кур су імя Чай коў ска га, лі та ра ль на пе ра нес ла слу ха-
чоў у іншае вы мя рэн не. Дру біч за хоў вае тра ды цый ныя асно вы яўрэй скіх 
ма ты ваў, але мак сі ма ль на ўзмац няе дэк ла ма цый ную вы раз насць кож на-
га па ва ро ту інта на цыі-дум кі і за хап ляе на ту ра ль ным сю жэт ным раз віц-
цём му зыч най тэ мы. Яшчэ ад на прэ м’е ра кан цэр та — «Lullaby (Ка лы хан-
ка)» Але ны Лан гер, вя до май бры тан скай кам па зі тар кі, якая на ра дзі ла ся 

ў Рас іі, атры ма ла пра фе сій ныя асно вы ад ука цыі ў Му зыч най шко ле пры 
Рас ійскай ака дэ міі му зы кі імя Гне сі ных і Мас коў скай кан сер ва то рыі. Опу-
сы Лан гер у роз ных жан рах (опе ры, ва ка ль ныя цык лы, ка мер ныя тво ры) 
гу чаць па ўсім све це, яна з’яў ля ецца ўла да ль ні цай прэс тыж ных прэ мій. 
У «Ка лы хан цы» Лан гер перш за ўсё ска ла нае аб ра ны склад вы ка наў цаў — 
со ла скрып кі на фо не ва ка лі зу муж чын ска га хо ру. Гэ та імгнен на раз бу рае 
слы ха вы стэ рэ атып, ка лі ка лы хан кі спя ва юць ма ці, і вы во дзіць на іншы 
ўзро вень раз умен ня цэ ла га. Стры ма на-на пру жа ную, за ся ро джа ную ха-
ра вую ма літ ву-плач (у вы ка нан ні артыс таў Ха ра вой ка пэ лы імя Шыр мы) 
ад ця ня лі пра ніз лі вая ме ло дыя і шчым лі вы тэмбр скрып кі ў вы раз на-да-
клад ным вы ка нан ні Ра ма на Мін ца. У гэ тым тра гіч на-жур бот ным па мі нан ні 
жы выя раз віт ва юцца з ты мі, хто па йшлі з жыц ця, але іх імё ны на заў сё ды 
за ста юцца за пі са ны мі на скры жа лях сэр ца.
Да гэ тай жа тэ мы па мя ці звяр таў ся і кла сік бе ла рус кай му зы кі ХХ ста-
год дзя Ген рых Ваг нер, які аса біс та пе ра жыў тра гіч ныя падзеі Вя лі кай 

Айчын най вай ны. Вос тры дра ма тызм і глы бо кія 
лі ры ка-псі ха ла гіч ныя ма ты вы, ад кры тая эма цый-
насць ля жаць у асно ве кан цэп цыі яго ва ка ль на-
сім фа ніч най па эмы «Веч на жы выя». 
Опус быў на пі са ны ў 1959 го дзе, ка лі ва енная 
тэ ма ты ка на бы ва ла асаб лі вае гу чан не, ка лі ішло 
яе асэн са ван не праз пры зму агу ль на ча ла ве чых 
каш тоў нас цяў і да мі на ваў эпіч ны па ча так. Па-
мяць як го лас со цы уму, па мяць як ле та піс ча су 
(не вы пад ко ва кам па зі тар уклю чае ў парт ыту ру 
інта на цый ны архе тып — на род ны на пеў «Па вей, 
вет рык»), па мяць вы кон вае фун кцыю сво еа саб-
лі ва га звыш за ко ну за ха ван ня ўся го жы во га як 
не абход най умо вы жыц ця ча ла ве ка. Па эма «Веч-
на жы выя» Ваг не ра і сён ня гу чыць аб вос тра на 

1. на кан цэр це фес ты ва лю «па куль не ідуць 
ціт ры». 
Са ліс ты пра екта «Жоў тыя зор кі» аляк сандр 
Рам (2), Ра ман мінц (5). 
3. арга ні за тар ка фес ты ва ляў Ган на ля нь ко ва.
4. пра вед ні кі све ту на сцэ не Бел дзяр жфі лар
мо ніі. 
Са ліс ткі пра екта «па куль не ідуць ціт ры» 
анас та сія Гу ран ко ва (6), Юлія Раж коў ская (7), 
Вар ва ра ня пом няш чая (8).  
ФотаСяргеяЖдановіча.
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су час на — і ў да чы нен ні да глы бо ка сім ва ліч най ідэі, і ў сэн се му зыч най 
лек сі кі.
На цы яна ль ная ідэя па мя ці ахвяр Ха ла кос ту бы ла так са ма рас кры тая праз 
яўрэй скую рап со дыю для ві ялан чэ лі з аркес трам «Шэ ло ма» Эрнэс та Бло ха. 
Яе інтэр прэ та цыя Аляк сан драм Ра мам рас кры ла най ба га цей шыя тэм бра-
выя маг чы мас ці інстру мен та, тон кую ню ансі роў ку, ва ло дан не ха рак тэр ны мі 
сты ля вы мі ма не ра мі.
Сім фа ніч ная сю іта «Эскі зы да за ха ду» Ле ані да Дзя сят ні ка ва бы ла на пі са на 
на асно ве му зы кі да фі ль ма «за хад» па ад на ймен най п’е се Іса ака Ба бе-
ля. У  яе вя до мым мік сце, так зва най клез мер скай му зы цы, рыт мы тан га, 
«ад эскі ка ла рыт» (гіс то рыя Мен дэ ля Кры ка) пе ра пля та юцца з біб лей скі мі 
ма ты ва мі, дра ма тыч най інта на цы яй, лёг кас цю і іро ні яй, якія ўво гу ле ўлас-
ці выя кам па зі тар ска му по чыр ку Дзя сят ні ка ва.
У вя лі кім сім фа ніч ным пра екце ў меж ах фес ты ва лю «Па куль не ідуць ціт-
ры» за ды ры жор скім пу ль там вы сту паў юрый Ка ра ва еў. Яго ма не ры ўлас-
ці выя дэ та лі за цыя і здо ль насць бу да ваць цэ лае, тон кі ды ялог з са ліс там і 
ба гац це аркес тра ва га tutti.
Ві ялан чэ ль ны кан цэрт Шу ма на пра гу чаў у вір ту-
озным вы ка нан ні са ліс ткі юліі Раж коў скай. Ра-
ман тыч ныя па ры вы, па чуц цё васць і вы тан ча насць 
ад роз ні ва юць вы ка нан не бе ла рус кай ві ялан чэ ліс-
ткі, якая прад эман стра ва ла глы бо кае раз умен не 
парт ыту ры ня мец ка га ге нія.
Прэ м’ер ным ад крыц цём гэ та га кан цэр та зра-
бі ла ся Пер шая сім фо нія «April Song» ма ла дой 

рас ійскай кам па зі тар кі Па лі ны На зай кін скай (ця пер жы ве і пра цуе ў Нью-
Ёрку). Па вод ле за ду мы са мой аўтар кі, яе сім фо нія — «гімн усім, хто жы ве, 
хто не зда ецца, хто ў на шых сэр цах». Атры ма ла ся сап раў дная ода лю бо ві 
да жыц ця, яго гар ма ніч нас ці і пры га жос ці. У ча ты рох час тках цык ла па сля-
доў на раз ві ва ецца ідэя «на ра джэн ня жы во га імпу ль су» энер гіі. У пер шай — 
у ма гут ным па ўнак роў ным гу чан ні аркес тра ні бы ад чу ва еш, як праз тоў шчу 
зям лі пра бі ва юцца па ра сткі но ва га жыц ця. Дру гая час тка — сво еа саб лі вая 
мед ыта цыя, яна аку му люе ў са бе плынь со неч най энер гіі, праз яснае ха ра ль - 
нае аркес тра вае гу чан не і кас міч ную кан ты ле ну со ла тру бы. У трэ цяй час тцы 
энер гія жыц ця вы яўля ецца праз тан ца ва ль ныя рыт мы, а фі нал сім фо ніі ў 
ма гут ным гу чан ні сцвяр джае сім вал ве ры і надзеі.
Ад ной з га лоў ных ідэй фес ты ва лю па мя ці Але ны Ца гал ка ста но віц ца да-
бра чын ная да па мо га та ле на ві тым му зы кан там. Сё ле та срод кі ад пра вя-
дзен ня кан цэр таў бы лі на кі ра ва ны на пад трым ку кон кур су «Па лес кі аге нь-
чык», арга ні за ва на га юры ем Блі но вым. На кан цэр це ажыц ця ві ла ся і ма ра 
Анас та сіі Гу ран ко вай, та ле на ві тай сла ба ві душ чай пі яніс ткі, — вы ступ лен не 
з аркес трам. У яе вы ка нан ні пра гу ча ла пер шая час тка Кан цэр та фа мі нор 

Іа га на Се бас ць яна Ба ха. Гля дзе ль ная за ла, зда ва ла ся, ды ха ла раз ам з юнай 
пі яніс ткай, якая лі та ра ль на па гру зі ла ся ў му зыч ны сус вет.
У за вяр шэн ні кан цэр та слу ха чы змаг лі атры маць аса ло ду ад бліс ку ча га вір-
ту озна га пі яніз му са ліс ткі Вар ва ры Ня пом няш чай. Яна ўжо чац вёр ты раз 
удзе ль ні чае ў пра ектах фэс ту і гэ тым раз ам прад ста ві ла ўзру ша ль ную інтэр-
прэ та цыю Дру го га фар тэ пі янна га кан цэр та Пра ко ф’е ва.
Дру гі кан цэрт фес ты ва лю «Ве чар но вай му зы кі» быў цал кам арга ні за ва ны 
сі ла мі на ву чэн цаў і вы пус кні коў Рэ спуб лі кан ска га му зыч на га ка ле джа пры 
Бе ла рус кай ака дэ міі му зы кі. У гэ тым пра екце пра гу ча лі тво ры, на пі са ныя 
аўта ра мі ў апош няе двац ца ці год дзе, што да зво лі ла пра вес ці ці ка выя мас-
ты-па ра ле лі па між твор чы мі по шу ка мі фран цуз скіх кам па зі та раў (Жэ ром 
Дзюк ро, Гі ём Ка не сон, Шарль Ман дон), рас ійска га аўта ра Аляк сея Кур ба-
та ва, чэ ха Ата ма ра Кве ча, бе ла рус ка га кам па зі та ра і ба яніс та Аляк сан дра 
Па жа рыц ка га. Важ най му зыч най падзе яй ста ла вы ка нан не опу саў ма ла дых 
аўта раў, у лі ку якіх Да ні ла Ба лан, Мі кі та Шас та коў і Ёха нэс Ба сэ (псеў да нім 
ад на го з удзе ль ні каў пра екта).
Са мі вы ка наў цы па зна чы лі свой пра ект як Му зыч ная сад руж насць «LES 
PASSIONNES», пад крэс ліў шы на кі ра ва насць у бу ду чы ню і ідэй нае адзін ства. 
У гэ ты ве чар яны ад кры ва лі но выя гу ка выя пра сто ры, не ба ялі ся раз маў-
ляць з пуб лі кай скла да най су час най мо вай, прад стаў ля лі роз ныя скла ды ка-
мер ных ансам бле вых са чы нен няў. У лі ку му зы кан таў-арга ні за та раў і яркіх 
са ліс таў кан цэр та на за вём імё ны, якія сён ня па цвяр джа юць вы со кі ўзро-
вень айчын най вы ка на ль ніц кай шко лы: Ра ман Пе тух (ба ян), Мі кі та Кра вец 
і Ян Хмя леў скі (ві ялан чэль), Ве ра Фо кі на (флей та), Аляк сан дра Па ўлю ка вец, 
Крыс ці на Ва ві лон ская і Анас та сія Пі ута (фар тэ пі яна), Па лі на Пра та соў ская 
(скрып ка). Спа дзя емся, што за да дзе ны твор чы век тар бу дзе пра цяг ну ты і 
мы ста нем свед ка мі но вых пра ектаў та ле на ві тай мо ла дзі, а жы выя ста рон кі 
па мя ці не змоў кнуць.  
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Тац ця на му шын ская

Гэ ты тэ атра ль ны ка лек тыў ужо не пер шы се зон 
зна хо дзіц ца, так бы мо віць, на раз да рож жы. 
а  ча сам імкнец ца спа лу чыць не спа лу ча ль нае. 
Бо ні ко му не вя до ма, як су мяс ціць кло пат пра 
ка су і на паў ня ль насць за лы з інта рэ са мі вы
ключ на мас тац кі мі?

зра зу ме ла: пуб лі ка, якая свя до ма аб ірае ме-
на ві та гэ тую тэ атра ль ную пля цоў ку, у бо ль-
шас ці пры хо дзіць най перш па рэ лакс і лёг-

кі ад па чы нак. У аўды то рыі Му зыч на га, за ўва жаю 
не пер шы раз, пе ра ва жа юць жан чы ны ся рэд ня га 
і ста рэй ша га ве ку. Ама та ры экс пе ры мен таў і не-
звы чай ных трак то вак гэ ты тэ атр з не зра зу ме лых 
пры чын аб мі на юць. На вед ні кі Му зыч на га ша ну-
юць тра ды цыю (якая мо жа існа ваць як тра ды цыя, 
а мо жа пе ра тва рац ца і ў мах ро вы штамп). Яны 
за звы чай не шу ка юць дра ма тыч на га на пру жан-
ня і рэ жы сёр скіх вы на ход ніц тваў. Ка лі пра бле мы 
і ўзні ка юць у пер шай дзеі, дык у дру гой па він ны 
вы ра шыц ца. На строй му сіць быць лёг кім і ра дас-
ным, сцэ ніч ныя строі  — ззяць і пе ра лі вац ца. Усё 
так, але як ад шу каць для но вых па ста но вак на звы 
і ге ро яў, да лё кіх ад апе рэ тач ных штам паў? 
Адзін з та кіх ва ры янтаў тэ атр пра па на ваў, за пра-
сіў шы на прэ м’е ру мю зікла Ве ні ямі на Бас не ра 
«Яўрэй скае шчас це». Для ме ла ма на імя кам па зі-
та ра аса цы юец ца най перш з пе сен ным жан рам. 
Ме на ві та Бас нер — аўтар ме га па пу ляр ных пе сень 
«С че го на чи на ется Ро ди на?», «На без ымян ной 

рэ цэп ты 
шчас ця
Мю зІКЛ ВЕ НІ ЯМІ НА БАС НЕ РА 
Ў МУ зЫЧ НЫМ ТЭ АТРЫ

вы со те», «Бе ре зо вый сок», «На всю остав шу юся 
жизнь». Дзя ку ючы эма цый най шчы рас ці, пра нік-
нё на му ме ла дыз му, адзін ству лі ры кі і дра ма тыз му 
гэ тыя тво ры ўспры ма юцца як му зыч ныя по мні кі 
пэў най эпо хі.
Сю жэт най асно вай спек так ля «Яўрэй скае шчас-
це» зра біў ся ра ман Да ві да Фрыд ма на «Мен дэль 
Ма ранц». Ён пра эміг ран таў пер шай хва лі, якія з’е-
ха лі за акі ян у 20-я га ды мі ну ла га ста год дзя. Але 
тэ ма эміг ра цыі (як і по шу каў леп шай до лі) за ста-
ецца, на жаль, акту аль най для на ша га гра мад ства. 
У 1994-м Бас нер ува со біў да ўнюю ма ру — ства рыў 
у та га час ным Ле нін гра дзе яўрэй скі тэ атр пад на-
звай «Сім ха» («Ра дасць»). Там і ад бы ла ся прэ м’е ра 
мю зік ла «Яўрэй скае шчас це». Праз не йкі час  кам-
па зі тар па мёр, а тэ атр пе ра стаў існа ваць.
Пры ваб насць мін скай прэ м’е ры ў тым, што пе-
рад на мі не пе ра нос і не па ўтор, а са ма стой ная і 
ары гі на ль ная вер сія. Тое, як кла вір тво ра тра піў у 
Мінск, — амаль дэ тэк тыў ная гіс то рыя. Аркес троў ку 
му зы кі спек так ля зра біў ды ры жор юрый Га ляс.
Пэў ны ажы ятаж, што на зі раў ся на прэ м’е ры, квіт-
кі, рас куп ле ныя на па ка зы ў на ступ ныя ме ся цы, 
свед чаць: па ста но вач ная бры га да на ча ле з рэ жы-
сё рам Мі ха ілам Ка ва ль чы кам здо ле ла ства рыць 
спек такль, за пат ра ба ва ны пуб лі кай і над алей. 
Мяр кую, ві да воч ных пры чын гля дац кай за пат-
ра ба ва нас ці не ка ль кі. Пер шая: сто га доў та му 
ме на ві та яўрэі скла да лі пе ра ва жа ную час тку на-
се ль ніц тва Мін ска. Дру гая: у яўрэй скім му зыч ным 
фа льк ло ры за ўжды пры сут ні чае ад мет ны ка ла рыт 
і не вы ніш ча ль ны апты мізм. Маг чы ма, та му «Яўрэй-
скае шчас це» — спек такль лёг кі, свет лы, ра дас ны. 
Як быц цам ён і не прэ тэн дуе на не шта гла ба ль нае, 
на не ве ра год ныя ад крыц ці. Але ад но сі ны дзя цей 
і ба ць коў, атмас фе ра ў ся м’і, по шу кі шчас ця — на-
сам рэч тое, што ці ка віць і хва люе кож на га.
Па ста ноў ка не раз драж няе за цяг ну тас цю ці 
гру вас ткас цю, як тое ча сам мож на на зі раць на 
спек так лях Му зыч на га. Яна лёг ка ко ціц ца па 
рэй ках сю жэ та, ва біць ме ло ды ямі, пра сяк ну ты мі 

яўрэй скім ме ла сам. за хап ляе жыц ця ра дас ны мі і 
імклі вы мі сцэ на мі, дзе ядна юцца спе вы і та нец 
(ба лет май стар ка юлія Мі хай ла ва, ва ка ль ная кі-
раў ні ца Свят ла на Пят ро ва). Аздоб ле ная гу ма рам, 
але не пры мі тыў ным, а да сціп ным і до сыць час та 
інтэ лек ту аль ным, на які не пас рэд на ад гу ка ецца 
за ла. На пэў на, асноў ная кры ні ца дос ці паў  — га-
лоў ны ге рой, Мен дэль Ма ранц (Вік тар Цыр ку но-
віч). Артыс ту ві да воч на імпа нуе яго ны ге рой. Ён з 
ра дас цю па глыб ля ецца ў яго ны ха рак тар эміг ран-
та-вы на ход цы, ад на ча со ва і фі ло са фа, ча ла ве ка 
на зі ра ль на га і доб ра зыч лі ва га. Ня прос та ўя віць, 
што Цыр ку но віч гэ так жа пе ра ка наў ча вы кон вае 
ка ме дый на-ха рак тар ныя ро лі ў апе рэ тах і ўва саб-
ляе воб раз Ку па лы ў ад ной з ня даў ніх па ста но вак.
Да бяс спрэч ных плю саў мю зік ла вар та ад нес ці 
на яўнасць акцёр ска га ансам бля, ка лі ўсе вы ка-
наў цы існу юць у сты лі ад ной па ста ноў кі, але, тым 
не менш, кож ны ства рае ка ла рыт ны воб раз. Ра ду-
юся, што раз гор ну тую і ад мет ную ро лю зе ль ды 
ўва со бі ла шмат гран ная Ка ця ры на Дзег ця ро ва (на 
маю дум ку, па куль не ацэ не ная як след са ліс тка, 
якая час цей рас кры ва ецца ў спек так лях «Тэ ры то-
рыі мю зік ла» і ары гі на ль ных фі лар ма ніч ных пра-
ектах). Ра ду юся, што Дзя ні су Ня мцо ву (ён вы кон-
вае ро лю му зы кан та і апа вя да ль ні ка) не да ру чы лі 
ўва саб ляць чар го ва га кры ва жэр на га ня год ні ка. 
Яўген Ерма коў, які ў апе рэ тах вы сту пае пе ра важ-
на ў ро лях ра ман тыч ных, тут ства рае са ты рыч ны 
воб раз сквап на га Бер нар да, бра та зе ль ды. 
Ка лі су ты ка ешся са спек так лем не над та ўда лым, 
ён раз драж няе, у вы ні ку па чы на еш шу каць ві да-
воч ныя ці пры ха ва ныя пры чы ны твор чай ня ўда чы 
ці ўда чы ад нос най. Ка лі на па ста ноў цы за бы ва еш, 
што пры йшла, каб на пі саць рэ цэн зію, атрым лі ва-
еш гля дац кае за да ва ль нен не, ра ду ешся лёг кас ці 
сцэ ніч на га існа ван ня ге ро яў, — гэ та на ра джае лёг-
кі і апты міс тыч ны на строй. І ад на ча со ва свед чыць 
пра ўзро вень спек так ля. Ка лі бу дзе во ль ны час 
(і  квіт кі), па ці каў це ся рэ цэп та мі шчас ця, пра якія 
га вор ка ў мю зік ле. Тым бо льш яны ўсе агу ль ныя.  

«яўрэй скае шчас це». Сцэ на са спек так ля. 
ФотаСяргеяЧыгіра.
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аме ры кан скі чос

Для тых, хто не ве ль мі аб а-
зна ны ў му зыч ным слэн гу, 
вар та па тлу ма чыць не ка ль кі 

зна чэн няў сло ва «чос». Та кім чы-
нам, гэ та: 1) ка лі артыс ты са вец кіх 
яшчэ фі лар мо ній за раб ля лі гро шы, 
што ані як не пра хо дзі лі праз ка-
су; 2) пад ман, глуп ства; 3) вя лі кая 
коль  касць вы ступ лен няў за ка рот кі 
час; 4) на рэш це, па вод ле сай та dic.
academic.ru, чос — гэ та вы ступ лен ні 
артыс таў на ве ль мі ніз кім пра фе сій-
ным і мас тац кім уз роў ні.
У кан цы лю та га гэ та га го да ў пэў ных му зыч ных ко лах на шай кра іны шы ро-
ка аб мяр коў ва лі ся гас тро лі ў зША ка лек ты ву пад на звай «Пес ня ры». Улас-
на ка жу чы, з усіх зна ёмых тва раў у скла дзе та го ка лек ты ву бы лі то ль кі два: 
Ана то ля Ка ша па ра ва і Ле ані да Бар тке ві ча. Яшчэ двух му зы кан таў-інстру мен-
та ліс таў на вы стаў ле ных у інтэр нэт ві дэа я ба чыў упер шы ню. Ды іх пад час 
кан цэр таў на огул маг ло не быць на сцэ не. Хоць бы та му, што ўсе вы ступ лен ні 
ад бы ва лі ся пад фа наг ра му, ва ка ль ную ды інстру мен та ль ную. Ды ня хай бы 
ва ка ліс ты — за слу жа ныя артыс ты Бе ла ру сі (ці ўсё ж БССР?) раз яўля лі ра ты 
пад не ка лі ўлас на за пі са ныя ва ка ль ныя парт ыі. Але ж ча сам гу ча ла ледзь 
не фір мо вае «пес ня роў скае» шмат га лос се, у той час як мік ра фо ны на огул 
тры ма лі то ль кі два ча ла ве кі. Бо льш за тое: час ад ча су гу ча лі фа наг ра мы 
з га ла са мі ну зу сім іншых спе ва коў. Што й вы клі ка ла шмат лі кія ка мен та ры.
Най бо льш рэ зка вы ка заў ся бы лы ўдзе ль нік сап раў дных «Пес ня роў» Ба-
рыс Бер нштэйн. На сай це pesnyary.com ён на пі саў: «Мне, як бы ло му, бы ло 
б надзвы чай со рам на вы хо дзіць на лю бую сцэ ну з та кой ад кры тай хал ту-
рай. Ды спе ку ля ваць сва імі і чу жы мі бы лы мі за слу га мі...» Пры гэ тым Ба рыс 
удак лад ніў, што кан цэр ты бы лі анан са ва ныя з удзе лам не «бы лых артыс таў 
ансам бля», а ме на ві та як «Пес ня роў». Не хта яму за пя рэ чыў, маў ляў, пад час 
кан цэр та, ві дэа з яко га з’яві ла ся ў інтэр нэ це, про ста пе ра блы та лі фа наг ра мы, 
на што Ба рыс ад ка заў: «Ёсць ве ль мі про сты спо саб не пе ра блы таць фа на гра-
мы — гэ та спя ваць жыў цом. І іграць так са ма». Яго пад тры маў ка рыс та ль нік 
пад ні кам s540: «Па сме шыш ча яшчэ тое! Пры ўсёй па ва зе да бы лых за слуг 
Ка ша па ра ва і Бар тке ві ча лі чу га нь бай раз яўляць рот пад чу жую фа наг ра му 
з чу жым ва ка лам».
Пра ўду ска заць, у са мой Аме ры цы да лё ка не ўсе ад рэ ага ва лі гэ так ад моў на. 
Мно гім бы лым гра ма дзя нам СССР бы ло про ста пры емна ўба чыць два зна-
ёмыя тва ры і па чуць пес ні, якія за ста лі ся ў па мя ці ці не да скан чэн ня жыц ця. 

Так, на ста рон цы «Фэй сбу ку» ў гру пе 
«Open Russian Speaking Minnesota» 
не хта Sveta Vold на пі са ла: «Мне бы-
ло не як аб ыя ка ва на факт фа не ры. 
Чэс на! Не ве даю ча му. Я вяр ну ла ся 
ў тыя мо ман ты, ка лі бы ла ма ле нь кай 
дзяў чын кай. Атмас фе ра бы ла доб рая. 
Упэў не на, што на шыя ста рыч кі атры-
ма лі сваю по рцыю за да ва ль нен ня». 
На што Gueorgui V Martynov за ўва-
жыў: «Арга ні за та рам дзя куй. Яны 
ру пяц ца і гро шы за ра біць. Пры еха ла 
ад кры тая хал ту ра, і нам яе прад алі. 
Та му як бо льш ніх то і не бя рэ. Дрэн на тое, што на мя не як слу ха ча і як ша на-
ва ль ні ка твор час ці ім на пля ваць». І яшчэ рэ акцыя: «“Пес ня ры” ў Лос-Анджэ-
ле се. Гэ та про ста жэсць. Ні вод на га жы во га гу ку, апроч фа наг ра мы. Не йкі рэ-
ста ран на-вя се ль ны ва ры янт. Ве ль мі не пры емна».
за ўва жу: квіт кі на кан цэр ты так зва ных «Пес ня роў» каш та ва лі 65 до ла раў, 
што для зША су ма не ма ле нь кая. Ад но ці ка віць: а з атры ма ных га на ра раў 
на шы за слу жа ныя артыс ты бу дуць пла ціць пад аткі ці, як і ра ней, тая су ма 
пра сліз не мі ма ка сы? Бо «чос» усё ж му сіць быць кла січ ны!
Тым не менш той час рэ зка кан трас туе з вы сту па мі іншых айчын ных ка лек-
ты ваў за мя жой. Пры кла дам, «Ста ры Оль са» ця гам 2016—2019 га доў зра біў 
пяць ту раў па зША, што раз за йграў шы на пуб лі ку ад 20 да 300 ча ла век 50-55 
кан цэр таў. Фа наг рам ных?! А з ча го гэ тым му зы кам пра ца ваць пад фа не ру, ка-
лі яны сап раў дныя пра фе сі яна лы і дба юць пра ўлас ны го нар? Яшчэ пры клад: 
мін ская гру па Molchat doma. Ця гам не йка га го да — ажно тры еўра пей скія ту-
ры, апош ні — сё ле та ў сту дзе ні-са ка ві ку, 39 кан цэр таў, у тым лі ку аншла га вы 
ў лон дан скім ты сяч ні ку. А ў траў ні ма юць быць 19 кан цэр таў у зША і зу сім не 
для бы лых са вец кіх. Ма ла пры кла даў? Ка лі лас ка: зу сім ня даў на ма гі лёў ская 
ка ман да Nizkiz саб ра ла ты сяч ні кі ў Санкт-Пе цяр бур гу ды Мас кве. Ліш не ка-
заць, што вы шэй на зва ныя ка лек ты вы пра ца ва лі чэс на. Ад роз на ад «за ла тых 
га ла соў», якія сва імі вы сту па мі за акі янам, мяр ку ючы па ўсім, па ста ві лі на 
сва ёй артыс тыч най кар’еры тлус ты крыж...

па ча так но вай эры

Ця пер кры ху пра ку ды бо льш 
пры емнае. 30 са ка ві ка 1970 
го да свет уба чыў чар го вы аль-

бом ка лек ты ву ўжо на той час сла ву-
та га тру ба ча Май лса Дэ ві са пад на-
звай «Bitches Brew». Ма тэ ры ял для 
двай но га аль бо му пі саў ся ў кан цы 
1969-га з удзе лам му зы кан таў, якія 
праз пэў ны час зра бі лі ся зор ка мі 
джа зу пер шай ве лі чы ні. Вось то ль кі 
не ка то рыя з іх: Уэйн Шор тар, Чык 
Ка рыа, Лэ ры Янг, Джо за ві нул, Джон Мак лаф лін, Дэйв Хо ланд, Бі лі Ка бэм, 
Джэк Дэ джо нет. Раз ам з кры ху ра ней вы да дзе ным аль бо мам Дэ ві са «In A 
Silent Way» гэ тая пра гра ма за па чат ка ва ла на ра джэн не но ва га сты лю му зы кі: 
ф’южн аль бо джаз-рок. На яўнасць элек трон ных інстру мен таў, гу ка выя спец-
эфек ты і мно гае іншае пры нцы по ва ад роз ні ва ла гэ ты за піс ад стан дар тна га 
пад ыхо ду да джа зу. На сто ль кі, што адзін з кры ты каў за ўва жыў: «Дэ віс на-
крэс ліў ры су на пяс ку, за якую ані ко лі не за хо дзі лі ама та ры джа зу». Тым не 
менш аль бом быў прад адзе ны на кла дам у мі ль ён ко пій, яго пры зна лі рэ ва-
лю цый ным, а Май лса Дэ ві са за лі чы лі ў спіс тых му зы каў, якіх на зы ва лі твор-
ца мі, што спры чы ні лі ся да на ра джэн ня но вай сты ліс ты кі.  

1. квіт кі на кан цэр ты так зва ных «пес ня роў» у ЗШа. 
2. «Molchat doma» ў на рве. Фотаafisha.tut.by.

Аса  б і с  ты  ка  б і  нет Дзмі т  рыя  Пад  бя  рэз  ска  га   
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з 13 да 27 кра са ві ка шас нац ца ты 
раз Мас ква пры ча кае між на род ны 
фес ты валь сту дэн цкіх па ста но вак 
«Твой ша нец» — для гле да чоў гэ та 
пе рад усім доб ры ша нец па зна-
ёміц ца з акту аль ны мі плы ня мі, 
якія спраў джвае тэ атра ль ная 
мо ладзь. Спек так лі, вы бра ныя з 
дзвюх со тняў за явак, арга ні за та ры 
на зва лі са мы мі сме лы мі, дзёр зкі мі, 
інтэ лек ту аль ны мі, а вы ка наў цаў — 
бу ду чы мі зор ка мі тэ атра і кі но 
(па куль што яны прад стаў ля юць 
тэ атра ль ныя на ву ча ль ныя ўста но вы 
Рас ійскай фе дэ ра цыі — з Мас квы, 
Санкт-Пе цяр бур га, Ярас лаў ля, Ніж-
ня га Ноў га ра да і Са ра та ва, а так-
са ма з Гер ма ніі, Вен грыі, Ру мы ніі і 
Бал га рыі). У еўра пей скай пра гра ме 
фэс ту возь муць удзел зна ка мі тыя 

твор чыя ВНУ: Тэ атра ль ная ака дэ мія 
Гам бур га і ня мец кі Тэ атр Та лія 
прад ста вяць сту дэн цкую ра бо ту па 
тво рах Да ні іла Хар мса «за гіб лыя ў 
жыц цё вым по лі» ў рэ жы су ры акцё-
ра Тэ атра Та лія Ёр га Поля. Сту дэн ты 
На цы яна ль на га ўні вер сі тэ та тэ атра 
і кі но імя Ка ра джа ле (Ру мы нія) 
бя руц ца за адзін з са мых за гад ка-
вых і глы бо кіх тэк стаў бры тан ска га 
дра ма тур га Пі тэ ра Шэ фе ра «Эквус». 
Уні вер сі тэт Ка паш ва ра (Вен грыя) 
пры вя зе ка мер ную па ста ноў ку 
«Лір». На цы яна ль ная ака дэ мія 
тэ атра і кі но імя Крыс та Са ра фо ва 
(Бал га рыя) упер шы ню ў гіс то рыі 
фес ты ва лю «Твой ша нец» прад ста-
віць ад ра зу два кур сы: спек так лі 
«Ня чыс ты» па вод ле п’е сы Ні ны 
Са дур «Пан нач ка» і «Лэ дзі Мак бет 
Мцэн ска га па ве та» па вод ле апо-
вес ці Мі ка лая Ляс ко ва. Тра ды цый на 
на час сту дэн цка га фэс ту ў Ба ярскіх 
па ла тах СТД РФ ад кры ецца вы ста-
ва ма ла дых тэ атра ль ных мас та коў 
імя Але га Шэй нцы са. Маг чы масць 

тра піць у лік удзе ль ні каў атры ма-
юць са мыя крэ атыў ныя сту дэн ты 
і ня даў нія вы пус кні кі фа ку ль тэ таў 
сцэ наг ра фіі, мас тац кіх фа ку ль тэ-
таў ка ле джаў, ву чэ ль няў і школ 
ды зай ну. 
27 кра са ві ка на цы ры мо ніі за-
крыц ця бу дзе аб веш ча ны не 
то ль кі леп шы спек такль (а Гран-пры 
фес ты ва лю дае маг чы масць ця гам 
цэ ла га се зо на па каз ваць твор 
у Мас кве), але і леп шы ма ла ды 
мас так, яко му да ста нец ца гра шо вы 
прыз на да лей шыя пра екты.

Да 30 са ка ві ка Рас ійскі ака дэ міч ны 
ма ла дзёж ны тэ атр (РАМТ) і Са юз 
тэ атра ль ных дзея чаў пра цяг ва-
юць пры ём за явак у Май стэр ню 
дзі ця чай дра мы пад кі раў ніц твам 
дра ма тур га Мі ха іла Бар це не ва і тэ-

атраз наў цы Па ўла Руд не ва. Пра ект 
на зва ны «10 мі нус» і рас па чы на-
ецца з мэ таю раз віц ця рэ пер ту ару 
для дзя цей уз рос та вай ка тэ го рыі 
ад 5 да 10 га доў. Для ўдзе лу ў 
ад бо рач ным ту ры, акра мя рэ зю мэ, 
аўта ры па він ны прад ста віць п’е су, 
на пі са ную не бо льш за тры га ды 

та му, а так са ма твор чую за яўку, у 
якой бу дуць ад люс тра ва ныя тэ ма, 
ідэя, кам па зі цыя бу ду чай п’е сы. 
Інсцэ ні роў кі чу жых тво раў і п’е сы па 
ма ты вах іншых тво раў не раз гля-
да юцца. Пад час ра бо ты аўтар мо жа 
змя ніць пер ша па чат ко вую за ду му.
Па вод ле інфар ма цыі на сай це 
РАМТ, з да сла ных за явак экс пер тная 
гру па ад бя рэ шэсць, і ўжо ў траў ні 
ме ся цы аўта раў за про сяць у РАМТ 
на тыд нё вы ад ука цый ны се мі нар. 
Май стры па зна ёмяць удзе ль ні каў 
з су час ным кан тэк стам рас ійска-
га і за меж на га тэ атра для дзя цей, 
інды ві ду аль на раз бя руць да сла ныя 
на кон курс твор чыя за яўкі, да пра цу-
юць ідэі. Та ды ж дра ма тур гі па зна-
ёмяц ца з за про ша ны мі рэ жы сё ра мі 
для ўдак лад нен ня сцэ ніч най фор мы 
бу ду ча га тэк сту. 

Да 10 ве рас ня дра ма тур гі ма юць 
час, каб пра цяг нуць пра цу над пер-
ша па чат ко вай за ду май або на пі саць 
но вы тэкст па ўзгад нен ні з май стра-
мі. Па сля про йдуць аб мер ка ван ні 
тэк стаў, інды ві ду аль ныя за нят кі, і 
аўта ры атры ма юць яшчэ ме сяц на 
тое, каб да пра ца ваць ма тэ ры ялы. 

з 10 кас трыч ні ка па 10 ліс та па-
да рэ жы сё ры па ста вяць па п’е сах 
эскі зы, а па вы ні ках па ка заў аўта ры 
змо гуць да пра ца ваць свае тэк сты 
да фі на ль най вер сіі. Га то выя п’е сы 
бу дуць апуб лі ка ва ныя на сай це 
тэ атра, спек так лі — ка лі ад бу дуц-
ца — увой дуць у рэ пер ту ар.

з 21 траў ня да 6 лі пе ня Кве бек 
(Ка на да) ча кае між на род ны тэ-
атра ль ны фес ты валь carrefour, які 
мае ад быц ца двац цаць пер шы раз 
(фэст ла дзяць ця гам двац ца ці ся мі 
га доў, ра ней — раз на два га ды). 
Па вод ле мас тац кай кі раў ні цы фес-
ты ва лю Ма ры Гі нь як (Marie Gignac), 
сё лет нюю пра гра му пад тры ма юць 
Важ джы Му авад, Жа эль Па мра, 
Іа ган Ле Гі лерм, зор ка да ку мен та-
ль на га тэ атра Стэ фа ні Ка егі з Rimini 
Protokoll. Ся род най ці ка вей шых 
дра ма тыч ных вы лу ча на па ста ноў ка 
пад на звай «Ча му?» з тэк стам і рэ-
жы су рай Пі тэ ра Бру ка і Ма ры-Элен 
Эсць ен (Па рыж) для трох вы ка наў-
цаў, якія дрэн чац ца над пы тан нем 
«ча му мы за йма емся тэ атрам?». 

Вя до ма, без Усе ва ла да Ме ерхо ль да 
і ту зі на сла ву тых на ступ ні каў пад об-
нае пы тан не на ват не па ўста ва ла б, 
але ад каз на яго шу ка ецца так са ма 
і праз жыц ця пі сы твор цаў, а яны 
ве ль мі і ве ль мі ня прос тыя.

міЖ на Род ны ФеС Ты Валь 
СТу дэн цкіХ па СТа но Вак 
«ТВой Ша нец»
1. «За гіб лыя ў жыц цё вым по лі». Тэ атра ль 
 ная ака дэ мія Гам бур га, Тэ атр Та лія (Гер
ма нія). Фотазсайтаnastrastnom.ru.
2. «эквус». на цы яна ль ны ўні вер сі тэт 
тэ атра і кі но імя ка ра джа ле (Ру мы нія). 
Фотазсайтаnastrastnom.ru.

міЖ на Род ны Тэ аТРа ль ны 
ФеС Ты Валь carreFour
3. «ку ды ты ідзеш, ка лі спіш іду чы?..» 
Фес ты ва ль ны пра ект (ка на да). Фотаз
сайтаcarrefourtheatre.qc.ca.
4. «ча му?». c.I.c.t. — theatre des Bouffes 
du nord (Фран цыя). Фотазсайта
carrefourtheatre.qc.ca.
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сухая рэшта
«КАРОЛЬ ЛІР» УІЛЬЯМА ШЭКСПІРА НА СЦЭНЕ 
БЕЛАРУСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА ТЭАТРА 
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ

Жа на лаш ке віч
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шы ну і про ста лі ней на (лі та ра ль на) упры гож вае ёю гра фа Глос тэ ра. Га вор ка 
ідзе пра ста рую за вя дзён ку дзяр жаў цаў на сто ль кі ад цяг нуц ца, ад кас нуц ца ад 
пад улад ных, што са мыя на блі жа ныя му сяць тры маць ула да роў у ня ве дан ні і 
«аку рат не нь ка маў чаць»? Дык гэ та з’явы ша ра го выя, рас паў сю джа ныя, сён ня 
з іх на ват дра мы не вы ціс неш, адзін фарс. Эдмунд ліс том сце лец ца, ву жа кам 
кру ціц ца, ажно па ста вай сва ёй на гад вае пра крыў ду на ра джэн ня (не за кон ны 
сын, па боч ны), але ж так са ма мае пра ва, бо, пры нам сі, не гор шы. Нам хо чуць 
да вес ці, што спра вяд лі васць не ад на ўля ецца праз зла чын ства? Яшчэ як ад -
наў ля ецца (свед чыць акцёр ская пе ра ка наў часць Іва на Тру са), дый сам Шэкс-
пір гэ та сцвяр джае вус на мі Лі ра, пра па ну ючы Кар дэ ліі ўзяць «сваю пра ўду 
са бе ў па саг».
Мож на зда га дац ца, што Лі ра ва ка ра леў ства ма ле нь кае, а ка роль асвой таў ся 
з вя лі кай сла вай, та му па ма га тыя на лаў чы лі ся лю бую імі та ва ную дзей насць 
вы да ваць за важ ную дзяр жаў ную; што не гра ніч ная скнар лі васць па тра буе ад 

У ад каз на якое са цы яль нае за пат ра ба ван не з’явіў ся най ноў шы Лір? 
Якая агу ль на ту тэй шая ча ла ве чая вы мо га яго па клі ка ла? Што ха це лі 
ска заць са сцэ ны, пра маў ля ючы Шэк спі раў тэкст? Што ме лі на ўва зе, 

апра на ючы Лі ра ў фрэнч і га лі фэ? Ня ўжо тра ге дыю рап тоў най ві душ час ці ка-
то ра га па лі ку ўла да ра?
Шэк спір у «Ка ра лі Лі ры» вы кла дае са ма менш па ўту зі на ча ла ве чых тра ге-
дый; най бо льш буй ныя па маш та бе — ка ра ля Лі ра і гра фа Глос тэ ра. Аб одва ў 
ве ку, аб одва (пра ўда, у роз най ме ры) стра ці лі па чуц цё рэ аль нас ці, ака за лі ся 
да вер лі вы мі, ку пі лі ся на са мую не пры ха ва ную і ві да воч ную ма ну. Пер шы — 
пад уплы вам і ў пры сут нас ці шы ро кай пуб лі кі: у па ста ноў цы Мі ка лая Пі ні гі-
на сцэ ну падзе лу ма ёмас ці Лі ра вы доч кі пры па даб ня юць да ток-шоу — ду жа 
спа нат ра на спа бор ні ча юць, пра маў ля ючы ў мік ра фо ны. Дру гі  — на кру ча ны 
плет ка ра мі і пэў най бліз кас цю да ка ра на ва на га ўла да ра: Эдмунд, рых ту-
ючы ся пад сту піц ца да ба ць кі з фа ль шы вым ліс том бра та Эдга ра, га туе лок-

1. Сцэ на са спек так ля.
2. крысціна дробыш (кардэлія).
3. аляксандр казела (Блазен), Віталь макарэвіч / ігар Сігоў (кент).
4. іван Трус (эдмунд).
5. Віктар манаеў (кароль лір).
6. Сяргей чуб (Герцаг альбані), Юлія Шпілеўская (Ганэрылья).
7. аляксандр паўлаў (рыцар ліра).
8. алег Гарбуз (граф Глостэр), павел астравух (эдгар).
9. Віктар манаеў (кароль лір), крысціна дробыш (кардэлія).
ФотаТаццяныМатусевіч.
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Лі ра вых да чок ашча джаць кож ную драб ні цу, а на ту ра ль ная ня ста ча, бо «ні вы 
за ла тыя, / квя ціс тыя пра сто ры се на жа цей» вы ма га юць над та вя лі кіх вы сіл каў 
па ўтры ман ні ў апі са ным ста не. Ве ра год на, ві на ва ты час і но ра вы: па ко ль-
кі на шы ко ліш нія бой кі з фран цу за мі скон чы лі ся ства рэн нем ме ма ры ялу на 
Бя рэ зі не, а па гро за за ста ецца хі ба ў вы гля дзе вы со кай мо ды і вы со кай кух ні, 
зда рэн не з Лі рам, які сам ся бе па зба віў ка ро ны і го на ру, вы па дак з Глос тэ рам, 
што даў ве ры пад ступ ні ку і ані як не па ру піў ся пра ве рыць сы наў да нос на сы-
на, сён ня вы да юць ба дай на аса біс тыя тра ге дыі стар ча коў. Аль бо так: тра ге дыі 
пад ма ну тай, зня ва жа най, пры ні жа най ста рас ці. Ад нак за глы біц ца ў іх не вы па-
дае ні Вік та ру Ма на еву (ка роль Лір), ні Але гу Гар бу зу (граф Глос тэр): як кво лай 
па за ло тай іржы, па ста ноў ка зі ха ціць па блаж лі вай рэ жы сёр скай іро ні яй. У сцэ-
не бу ры сам Лір на кі дае на вен ты ля тар па пкорн — так плой ма са ста ры ца раў 

сві ты ўва саб ля ецца ў про сь бу пра «кры ху цяп ла і со н ца»? Аль бо ў тое, што 
не ба не за па ліць у ка ра лі «вы со кі гнеў»? Гра фу Глос тэ ру дзе ла ві та вы дзі ра-
юць во чы; чыр во ныя (кры ва выя?) яблы кі ад па вя да юць па ме рам са да ві ны, каб 
ві даць бы ло з апош ня га шэ ра гу парт эра; уз на га род нае зо ла та Глос тэ ра (за 
тое, што ад вя лі на вы спу) сур’ёзна вы луз ва ецца з кі шэ ні, але па блаж лі ва ад-
скок вае ад сцэ ны. з шэк спі ра вых інтрыг і ма ты во вак так дых тоў на вы ціс ну ты 
страх, ка хан не, пра га по мсты і аса ло ды, а з інта на цый — го рыч, пры ўзнёс ласць 
і шчы расць, што ўся сцэ ніч ная дзей насць зве дзе на да пра цэ су ўпа рад ка ван ня 
і ахвя рап ры на шэн ня — ува саб лен ня сла ву тай «су хой рэ шты».
На «Ка ра ля Лі ра» тры ва ла ад гу ка ецца гля дац кая ці каў насць: якім ма не рам 
хо дзяць па сцэ не, ува што адзе тыя-аб утыя, як існу юць, як дзе ляць... І наколькі 

рэжысёрскае шчыраванне над матэрыялам п'есы не дайшло да яснага чака-
нага вырашэння, настолькі мас тач ка Ка ця ры на Шы ма но віч пра па нуе і ўва саб-
ляе ўлас ную дра ма тур гіч ную лі нію сла ву тай п’есы, дзе пры ўкрас ныя ка бе ты ў 
яркіх сук нях і вы со кіх мя дзве джых шап ках ха ва юць гру дзі за сты лі за ва ны-
мі гар жэ — звык лы мі дэ та ля мі ры цар ска га ўбо ру. (І яны, жан чы ны са збро яй, 
на лаў чо ныя жыць па-муж чын ску, у бой цы за ка хан ка Эдмун да ця га юць ад на 
ад ну за ва ла сы?! І чы ёй гэ та во ляй рап тоў на за бы лі ся на ўсё, ча му на ву ча ныя 
з дзя цін ства? А мо так ува со бі лі ка ра леў скі пра клён: «Яна учэ піц ца ў твой воў-
чы твар / зу ба мі, кіп ця мі...») Упа ля ва ныя за йцы ў Лі ра вых лоў чых пан аве ша-
ны як вя ліз ныя ня зруч ныя бі ру ль кі (аль бо для па ля ван ня, пад па рад ку ючы ся 
ка ра леў скай бзду ры, ства ры лі ўні фор му?). Кар та ка ра леў ства тры ма ецца на 
стуж цы вэл кро і з ха рак тэр ным гу кам падзя ля ецца на па трэб ную ко ль касць 
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ка вал каў; вы твор чая аль бо па ста но вач ная іро нія су пра ва джае па ка за ль ную 
ка ра леў скую дзя ль бу, бо ці не кож ная рэч раз ры ва ецца, раз ыма ецца і рас па-
да ецца то ль кі на дзве (пад рых та ва ныя) час ткі (вы дае, што ад ну з да чок на ват 
пад ува гу не бра лі і ўсё вы ра шы лі, ве да ючы яе шчы рую на ту рыс тасць?); апош-
нім у шэ ра гу стае трон ны фа тэль ка ра ля — Га нэ ры лья і Рэ га на, аб мя няў шы ся 
тры вож ны мі рэ плі ка мі, ве ль мі эфек тна рас цяг ва юць ка вал кі (і над та шка да, 
што гэ ты эфект не за ма ца ва ны пра ця гам). Ве лі зар ныя (пад ка лас ні кі) ру хо-
мыя пан элі ўтва ра юць і ве ль мі про ста пе ра крой ва юць сцэ ніч ную пра сто ру — 
няў ту ль ныя вы со кія па коі імгнен на ад кры ва юць умоў ную да ля чынь. У кож най 
дзір цы, пра свід ра ва най на пан элях з пэў най па сля доў нас цю, утрым лі ва ецца 
ка ва лак тру бы — аб рэ зак, які ад ыграе ро лю ме ча, та кім чы нам кож ны ўмоў-

ны па кой во кам гнен на ро біц ца не ўмоў най зброй няй. Су час ная тэ атра ль ная 
эстэ ты ка ўтва рае цэ лую дра ма тур гію пад обна га аб рэз ку: дзе мож на яго пад-
ха піць (ды па ўсюль, дзе не шта бу ду ецца), як мож на яго ўжы ваць (спа нат ра на 
аль бо як вы пад ко вую зброю), яко га кштал ту бой ку мож на з ім спраў дзіць (два-
ро вую су тыч ку, уплы во вае зма ган не за квар тал або цэ лае ра ённае ка ра леў-
ства). Бой ка аб рэз кам тру бы — не вы са ка род ная, ча сам под лая ці ад мыс ло ва 
пад ла джа ная, аб са лют на ў ду ху п’есы і так зва най суб ку ль ту ры. Але на сцэ не 
кож нае скры жоў ван не труб су пра ва джа ецца фа наг рам ным браз га там ме чаў. 
Свя жут кія Шэк спі ра вы ва яры па сля бою з фран цу за мі дэ ман стра тыў на скі да-
юць сваю зброю ў скры ню — тыя са мыя аб рэз кі труб, але на тра ці ну па фар-
ба ва ныя ў за ўваж ны пун со вы ко лер. Та кім чы нам пун са вее на ват за ла ціс тая 
іржа ўсю ды існай іро ніі?

...Жы выя шых ту юць па мер лых на ваз ках-па ха ва ль нях — ага, трэ ба ж звес ці 
тру пы са сцэ ны! Але не. Бла зен вы но сіць мя шэ чак з аб рэз ка мі труб і кож ны 
пры ма цоў вае як на вер ша да ваз ко вых дзяр жа ль наў — та кім чы нам атрым лі-
ва ецца крыж. 
Па-над усі мі бла зен «аку рат не нь ка маў чыць» і аку рат не нь ка са ма ўкры жоў ва-
ецца на ад ной з плос кас цяў між ка вал ка мі труб-па тар ча каў. Сім ва ліч на. І фі-
гу рыс та пад ціс кае ка ле ні.
Ну, «на ўся кае ша лен ства не ўна ро віш». Ве ра год на, аса біс тыя тра ге дыі Шэк-
с пі ра вых ста рых му сяць, на рэш це, сас ту піць мес ца — «нам, но вым лю дзям». 
А нам, як пе ра клаў з Шэк спі ра юрка Гаў рук, «на ўрад ці да вя дзец ца сто ль кі 
жыць, / і гэ так му чыц ца, і так ту жыць». Хі ба іра ні за ваць.  
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«што жа ты, 
ду ша, мі ма раю 
пра йшла?»
«ВАЎ КА ЛАК» ЯНА БАР ШЧЭЎ СКА ГА Ў НА ЦЫ ЯНА ЛЬ-
НЫМ ТЭ АТРЫ ІМЯ ЯКУ БА КО ЛА СА

Юрый іва ноў скі

спек такль, ува соб ле ны на ка мер най сцэ не, мае 
ад мет нае жан ра вае ці, хут чэй, кан цэп ту аль нае 
вы зна чэн не (яно ж бу дзе тлу ма чэн нем-раз гад-
кай для не са ма га да свед ча на га гле да ча) — шлях 
на вяр тан ня. Гэ ты пан ятак ду хоў на га, біб лей ска га 
па хо джан ня, ён тлу ма чыц ца як не жа дан не за ста-
вац ца ў гра ху, як пра га (і пра цэс) аб уджэн ня сак-
ра ль на га, свя то га ў ду шы ча ла ве ка. усё гэ та ве ль-
мі важ на для яна бар шчэў ска га і чыр во най ніт каю 
пра цяг ва ецца праз усе яго тво ры.

1.  дзмітрый каваленка 
(малады марка).
2.  ульяна ацясава (Ганна), 
дзмітрый каваленка (мала
ды марка).
3.  паліна крашэўская 
(алена), арцём Герак (дудар 
арцём).
4.  Сцэна са спектакля.
ФотаНаталліЛавіцкай-
Ярмолавай.
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У спек так лі Іры ны Ціш ке віч (якая з’яўля ецца і аўтар кай інсцэ ні роў кі, і 
рэ жы сёр кай-па ста ноў шчы цай) гэ тая тэ ма звя за на з іншай — вы ніш-
чэн нем ды вяр тан нем ду хоў най, на цы яна ль най па мя ці і са ма свя до-

мас ці бе ла ру са. Пе ра тва рэн не про ста га за ка ха на га хлоп ца Мар кі ў па чва ру, 
апан та ную пра гай по мсты (пад уплы вам не спры яль ных аб ста він, жор сткас ці, 
чэр ствас ці, здра ды, под лас ці лю дзей), сім ва лі зуе ад ступ ніц тва ад род на га 
ася род ку, як на цы яна ль на га, так і ду-
хоў на га  — ра дзі мы, ба ць каў шчы ны. 
Ад сюль уз ні кае фор ма сцэ ніч на га 
тво ра: пе рад на мі спек такль-аб рад. 
Ме на ві та этнаг ра фіч ны, фа льк лор ны 
склад нік з’яўля ецца ве ль мі істот ным; 
для ства рэн ня му зыч най парт ыту-
ры, якая са мым ад мет ным чы нам 
паў плы ва ла на атмас фе ру па ста ноў-
кі, на сап раў днасць і пра ўдзі васць 

акцёр ска га існа ван ня, Іры на Ціш ке віч звяр та ецца да аўтэн ты кі — кам па зі-
цый этна-трыа «Тро іца», а так са ма сус трэч (ця гам ства рэн ня спек так ля) з яе 
кі раў ні ком, зна ка мі тым збі ра ль ні кам на цы яна ль на га фа льк ло ру Іва нам Кір-
чу ком. Спа чат ку ішла раз мо ва пра тое, што «Тро іца» бу дзе за ймац ца му зыч-
ным афар млен нем па ста ноў кі. Але аб ста ві ны не спры ялі, і та ды Іван Іва на віч 
ска заў: «Бя ры це ўсё, што мы зра бі лі. Вы ка рыс тоў вай це так, як вам трэ ба». Ён 
сам пры ехаў у Ві цебск, каб да па маг чы, уз ба га ціць спе вы, рас клас ці тво ры на 
двух-трох га лос се, апа вес ці гіс то рыю пе сень. Так што артыс ты на ту ра ль ным 
чы нам (улас ны мі га ла са мі) ро бяць му зыч ны склад нік па ста ноў кі.
Арга ніч на ўпле це ны ў тка ні ну спек так ля і аб ра да выя тан цы (ха рэ ограф ка 
Дыя на юрчан ка), якія вы зна ча юць на цы яна ль ныя звы чаі, тра ды цыі, свя ты — 
Ка ля ды, Вя сел ле, Ку пал ле, за мо вы і г.д.
Сцэ наг ра фія юліі Ка ры ма вай до сыць ла ка ніч ная і раз ам з тым сім ва ліч на 
змяс тоў ная, умоў на-аса цы ятыў ная. Бо ль шая час тка сцэ ніч най пра сто ры аго-
ле ная, што дае маг чы масць вы бу да ваць плас тыч ную дзею і дра ма тыч ную 
ігру. То ль кі ў глы бі ні драў ля ны бу дан (які ві да воч на сім ва лі зуе дрэ ва жыц-
ця) з пры ма ца ва ным да яго жу раў лём, ні бы вы пус та ша ны, вы дзь му ты знут ры 
і звон ку, за кры ты па рка нам, што аб ыгры ва ецца артыс та мі і як да ро га, і як 
свай го ро ду пан цыр (у яго, як у ску ру, «за гор тва ецца» Мар ка ў ад ным з эпі-
зо даў).
Спек такль па чы на ецца з гу каў за веі. Ма гут ны, пра ніз лі вы ве цер прадзі мае 
лю дзей, моц на пры ціс ну тых ад но да ад на го і сха ва ных у бу да не. Быц цам 
ліс то та апа дае з во се ньс ка га дрэ ва на дол — з ча ла ве чых рук вы сліз гва юць 
ка тан кі. Ка ло ця чы ся ад хо ла ду, лю дзі спра бу юць саг рэц ца, ад чуць цеп лы ню 
бліж ня га свай го. Мар ка пад но сіць сва ім су се дзям ка тан кі, яны аб ува юцца 
і… па чы на ецца свя та Ка ля даў. з пер шай сцэ ны ві да воч ная злуч насць, зні-
та ва насць ма соў кі, гэ та да зва ляе зра біць вы сно вы пра пэў насць акцёр ска га 
ансам бля, пра тое, што на род у спек так лі — гэ та асоб ны ге рой. Ства ра ецца 
ду хоў ная ча ла ве чая су по ль насць, за сна ва ная не то ль кі на ўза ема дзе янні, але 

на ват на ад чу ван ні кож на га кож ным, 
і не то ль кі ў ру ху, але і ў ста ты цы.
Асоб ныя рэ чы на бы ва юць у спек так-
лі зна чэн не сім ва лаў. Мож на пры-
га даць ка мень у ру ках Мар кі, які ён 
апус кае ў ва ду (сім вал гра ху аль бо 
по мсты), хус тку Але ны ў вя се ль ным 
аб ра дзе; без ліч чыр во ных клуб коў, 
што ата ясам ля юцца то з пыр ска мі 
кры ві, то з ніт ка мі злаш час на га лё-
су, якія за блыт ва юць-раз блыт ва юць 
лю дзі, то з аб ярэ га мі ад чор най 

энер гіі злых ду хаў. Сім ва ліч ным вы сту пае на ват спа лу чэн не пэў ных ко ле-
раў — чор на га, чыр во на га і бе ла га (су кен ка Ган ны кан трас туе з кас цю ма мі 
іншых пер са на жаў), тра ды цый ных для бе ла ру саў. Воб раз ва ды так са ма мае 
зна ка вую пры ро ду. Яшчэ на па чат ку па ста ноў кі ге рой уз іра ецца ў яе і быц-
цам ба чыць сваю бу ду чы ню — раз гля дае тую па чва ру, якой не ўза ба ве ста не.
Мар ка, Ваў ка лак, за яўле ны ні бы ў дзвюх іпас та сях — ма ла ды (яго іграе Дзміт-
рый Ка ва лен ка) і ста ры, ён жа апа вя да ль нік (Пят ро Ла ман), які, пры гад ва ючы, 
ні бы та азі ра ецца на сваё мі ну лае, пе ра ацэ нь вае яго. Ма ла ды і ста ры існу юць 
то па асоб ку, то па ра ле ль на, як па ло вы ад на го цэ ла га. Ка лі пер шы бо льш вы-
бу хо вы, па лкі, ня стрым ны ў сва ім па чуц ці-жар сці, бо пра жы вае ўсе дра ма-
тыч ныя падзеі — фа та ль ную за ка ха насць у Але ну, яе гвал тоў нае вя сел ле з 
ня лю бым Іллёй, за га во ра нае зел ле ду да ра Арцё ма, якое праз сі лу вы пі вае, 
сваё жу дас нае пе ра тва рэн не ў ваў ка ла ка, то дру гі бо льш стры ма ны, хоць у 
гэ тым спа коі ад чу ва ецца яго глы бо кі ўнут ра ны боль. Сты ліс ты цы спек так ля 
(на род на-мі фа ла гіч най, языч ніц кай у сва ёй асно ве) збо ль ша га не ўлас ці выя 
хрыс ці янскія ма ты вы, хоць ідэя аб одвух тво раў, і лі та ра тур на га, і сцэ ніч на-
га, — ме на ві та біб лей ская, еван ге льс кая. Ба дай, най лепш яна пра соч ва ецца ў 
пес ні пра трох анё лаў:

Ой, ішлі-пра йшлі да тры янга лы,
Што вя лі яны ду шу, ду шу грэш ную.
Ой, і што жа ты, ду ша, мі ма раю пра йшла?
Ой, і чым жа ты, ду ша, пра ві ні ла ся?

Як сэн са вы акцэнт яна не ка ль кі раз оў па ўта ра ецца ў спек так лі; ме на ві та яе 
пяе Мар ка ў ста рас ці.
Вы лу ча ецца ў па ста ноў цы і воб раз ду да ра Арцё ма (Арцём Ге рак). По ўны 
дра ма тыз му, ён рас кры ва ецца ў дзвюх жыц цё вых сі ту ацы ях: на вя сел лі, дзе 
спа ку шае Мар ку за га во ра ным піт вом (на хаб на, цы ніч на, з упэў не нас цю ва 
ўсё даз во ле нас ці), і па сля вы кра дан ня ваў ка ла кам да чкі. Спа чат ку ён раз губ-
ле ны, по тым раз’юша ны, га то вы біц ца за род ную ду шу на смерць, а ў фі на ле 
сцэ ны по ўны тра гіч най рос па чы. Воб раз жы вы, пе ра ка на ль ны, цэ лас ны.
Ску пы мі, ла ка ніч ны мі фар ба мі ма лю юць сва іх дра ма тыч ных ге ра інь юлія 
Кра шэў ская (Але на) і Уль яна Аця са ва (Ган ка, скра дзе ная да чка Арцё ма) — 
воб ра зы атры ма лі ся змяс тоў ны мі, да клад ны мі.
У фі на ле спек так ля Мар ка, пра хо дзя чы скла да ны шлях, ізноў ро біц ца ча-
ла ве кам. Ён на за паш вае ў са бе моц, каб ад ра дзіц ца, хоць, зра зу ме ла, яму ў 
гэ тым да па ма га юць і ма гіч ныя сі лы — Во лат у вы ка нан ні юрыя Цвір кі, ад нак 
рэ жы сёр ка не над та на ціс кае на гэ тую ака ліч насць: яна ве рыць у маг чы-
мас ці са мо га ча ла ве ка па зба віц ца ад гра ху, ня на віс ці, кры ва жэр най пра гі 
по мсты.  



Рэ цэн з і я  40

 «Мастацтва» № 3(444) 

Лёг касць 
з пад вой ным дном
«ПЕР ШЫ» РА МА НА ПАД АЛЯ КІ Ў НА ЦЫ ЯНА ЛЬ НЫМ 
ТЭ АТРЫ ІМЯ ЯНКІ КУ ПА ЛЫ

ка ця ры на яро мі на

Вам ка лі-не будзь ха це ла ся вяр нуц ца ў дзя цін ства? Ад чуць бес кла пот-
насць, ра дасць ад крыц цяў, пе ра жыць шчас лі выя мо ман ты? Спек такль 
«Пер шы» та кую маг чы масць дае.

«Пер шы» — на зва сім ва ліч ная. Не то ль кі та му, што га вор ка ідзе пра пер шыя 
ўспа мі ны і пер шы жыц цё вы дос вед. Для тэ атра і аса біс та для рэ жы сё ра Ра-
ма на Пад аля кі па ста ноў ка ста ла ся пер шым за хо дам на тэ ры то рыю да ку мен -
таль  на га тэ атра. Ме на ві та «за хо дам на тэ ры то рыю». У афі шы спек такль па зна-
ча ны як «вер ба цім», але пад обнае жан ра вае вы зна чэн не з’яўля ецца бо льш як 
ад во ль ным, пра што на пя рэ дад ні прэм’еры ка заў і сам рэ жы сёр. У «Пер шым» 
не вы тры ма ны пра ві лы — ні збо ру ма тэ ры ялу, ні яго апра цоў кі, ні яго прэ зен-
та цыі, ад нак па ўстаў спек такль з рэ аль ных гіс то рый-успа мі наў, якія да сы ла лі ў 
Ку па лаў скі ад мыс ло ва для пра екта, ды аса біс тых зга дак за ня тых у ім артыс таў 
(Ва лян ці ны Гар цу евай, Крыс ці ны Дро быш, Іва на Куш не ру ка і Па ўла Астра ву-
ха). У «да ку мен та ль ную п’есу» ма тэ ры ял пе ра пра ца ва лі Ра ман Пад аля ка і Мі-
хась зуй, ад бі ра ючы і кам па ну ючы ў адзі ны тэкст тыя гіс то рыі, што ўкла да лі ся 
ў кан цэп цыю па ста ноў кі. Яе ве ль мі да клад на аб азна чы лі рэ жы сёр і мас тач ка 
Та ня Дзі ва ко ва: на ша «я» за кла да ецца ў дзя цін стве, та му дос вед гэ та га пе ры-
яду вы зна чае ча ла ве ка, яго све таў спры ман не і да лей шае жыц цё. Гэ тая ідэя 
аб азна ча ецца не двух сэн соў на: акцё ры агуч ва юць успа мі ны пер шых га доў 
жыц ця і пе рад аюць ад но ад на му вя лі кую не она вую лі та ру Я.
Гіс то рыі, што рас па вя да юць ге роі, скла да юцца ў сво еа саб лі выя бло кі: пер шае 
ка хан не, пер шыя сяб ры — лю бі мыя цац кі, пер шая сус трэ ча з мо рам, пер шае 
су тык нен не з фі зіч ным гвал там... Вя ліз ны блок гіс то рый утва ра юць успа мі ны, 
звя за ныя з дзі ця чым сад ком. Яны ўво гу ле маг лі б стаць асно вай для асоб на га 
спек так ля і, па шчы рас ці, ча сам яго на гад ва юць, бо вы лу ча юцца ся род іншых, 
до сыць інды ві ду аль ных успа мі наў, сва ёй уні вер са ль нас цю, «падзя ля юцца» 
ўсі мі гле да ча мі і акцё ра мі, якія па чы на юць гу ляць у дзі ця чы са док лі та ра ль на. 
Ду маю, не бу дзе па мыл кай ска заць, што мно гія ў гля дзе ль ні пры га да лі-па-
зна лі сю жэт з ня смач ны мі рыб ны мі кат ле та мі ды крык лі вую вы ха ва це ль ку, 
гра тэс ка ва ўва соб ле ную Ва лян ці най Гар цу евай, ад гук ну лі ся сме хам на зна-
ёмыя фра зы кшта лу «Па куль не з’ясі — з-за ста ла не по йдзеш» ды па гро зы 
на ма заць во чы кле ем тым, хто не спіць. На рэш це, ме на ві та «дзет са даў скія» 
сцэ ны ста но вяц ца са мы мі яскра вы мі ў па ста ноў цы: на прык лад, пла на ван не 
ўцё каў з сад ка, ка лі чыр во ныя фар туш кі рап тоў на пе ра тва ра юцца ў сця гі рэ-
ва лю цыі ма ла лет ніх бун таў ні коў. Сва ёй вы на ход лі вас цю і гу ма рам яны на ват 
за сла ня юць най бо льш шчым лі выя фраг мен ты спек так ля. Спа лу чэн не ве ль мі 
аса біс тых гіс то рый з успа мі на мі, якія рэ прэ зен ту юць, так бы мо віць, ка лек тыў-
ны дос вед, мож на на зваць до сыць спрэч ным, бо па ру ша ецца ад на род насць, 
вы тры ма насць па ста ноў кі, ад нак ме на ві та ў ім — сво еа саб лі васць і на ват пэў-
ная каш тоў насць «Пер ша га».
Спек такль Ра ма на Пад аля кі, як пад аец ца, стаў ся ра бо тай, дзе праз аса біс ты 
дос вед усве дам ля ецца цэ лы свет, а ў мік ра гіс то ры ях ад кры ва ецца мак ра косм 
гра мад ства. «Пер шы», без умоў на, пра дзя цін ства: ён агор твае гле да ча яго най 
атмас фе рай, якая пе рад усім ства ра ецца сцэ наг ра фі яй Та ні Дзі ва ко вай, яркі-
мі ла ка ль ны мі ко ле ра мі аб’ектаў, што фар му юць аске тыч ны прад мет ны свет 
пля цоў кі, за ўжды эле ган тны мі кас цю ма мі, чые фа со ны, ка лі б змя ніць «да рос-
лы» чор ны ко лер на свет лыя то ны, па са ва лі б і дзет кам, дзе сь ці пра ніз лі вы-
мі, дзе сь ці смеш ны мі згад ка мі, якія не тран слюц ца, а, хут чэй, пра жы ва юцца 
артыс та мі. Ня гле дзя чы на тое, што асоб ныя ка вал кі на сам рэч дра ма тыч ныя 
(ба ць кі ад да юць дзя цей у інтэр нат, ма ці збі вае дзяў чын ку), у Ра ма на Пад аля кі 
атрым лі ва ецца ве ль мі цёп лы, лёг кі, ма жор ны па гу чан ні спек такль з пэў ным 

тэ ра пеў тыч ным эфек там, па сля яко га хо чац ца аб няць сва іх дзя цей, ба ць коў 
аль бо ўлю бё ную дзі ця чую цац ку, асаб лі ва ка лі яна пад обная да тых, што ад-
мыс ло ва ства ры ла для спек так ля Та ня Дзі ва ко ва. Ад нак гэ тая лёг касць мае 
пад вой нае дно — да яго ся гае кра са моў ная сцэ на «ся дзен ня на гар шках», па-
д обная да се анса гру па вой тэ ра піі, пад час якой да рос лыя лю дзі мес цяц ца на 
ма ле нь кія па су дзін кі і ўзгад ва юць, як ба ць кі, бес са ром на па ру ша ючы інтым-
насць, не про ста на зі ра лі за фі зі яла гіч ным актам, а на ват фа таг ра фа ва лі дзі ця 
ў гэ ты час. Ка міч ны эфект сцэ ны ўраж вае, ад нак, па сут нас ці, ад люс тра ва ныя 
падзеі свед чаць, што па ру шэн не аса біс тых меж аў ча ла ве ка ад бы ва ецца з са-
ма га дзя цін ства і лі чыц ца ў гра мад стве нор май.
Мно гія апо ве ды, вы ка рыс та ныя ў спек так лі Ра ма на Пад аля кі, так ці іна чай 
гур ту юцца, збі ра юцца ў не йкі ка лек тыў ны ўспа мін дыс цып лі на ван ня, гвал ту 
і та бу, з якім да во дзіц ца су ты кац ца з ма лен ства, бо ўжо ў сад ку дзя цей пры-
му ша юць есці-спаць-гу ляць па рас кла дзе, да ма га ючы ся па слух мя нас ці праз 
за па лох ван не. Та кая ма дэль уз наў ля ецца і са цы яль ны мі інсты ту цы ямі, і баць -
ка мі, што не ве да юць іншых па тэр наў па во дзін, бо пе ра жы лі рых тык тое са-
мае. Ве ль мі вы раз на гэ тая тэ ма гу чыць у гіс то рыі хлоп чы ка (Іван Куш ня рук), 
яко га ба ць кі пры му ша юць вы кі нуць на смет нік усе цац кі, «бо ён ужо да рос-
лы», а так са ма дзяў чын кі (Крыс ці на Дро быш), што ўзні мае тэ му сэк су: вя до ма, 
для дзя цей яна та бу ява ная, і артыс тку... про ста за мы ка юць у куф ры.
Ця гам дзея ння на пра екцый ным экра не з’яўля юцца фо та здым кі дзя цей, по-
тым вы ка наў цаў — усе мы не ка лі бы лі ма лы мі, усе ма лыя не ка лі ста нуць да-
рос лы мі... У фі на ле дэ ман стру юць пус тыя кад ры, быц цам рых ту ючы мес ца для 
фо та най ноў шых па ка лен няў, якім, маг чы ма, так са ма на ка на ва на пад оўжыць 
бяс кон цы лан цуг ахвяр гвал ту і аб ме жа ван няў. А вось ка лі па сля пра гля ду 
«Пер ша га» хоць бы для свай го дзі ця ці не хта па спра буе гэ ты сла ву ты лан цуг 
па рваць-па сек чы, зра біць так, каб згад кі дзя цін ства ззя лі ра дас цю ад крыц-
цяў і спаз на ван няў, гэ та, на пэў на, бу дзе са май вя лі кай уда чай ства ра ль ні каў 
спек так ля.  

«пер шы».
 Сцэ на са спек так ля.
ФотаТаццяныМатусевіч.
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асо бай. Так, ды ван у ква тэ ры пра гра міс та ды ды зай нер кі інтэр’ераў саб ра ны 
з ка вал каў іншых ды ва ноў часоў СССР; акра мя сты лі за ва най пад ка зац кую 
пес ню «Бра тоў Туз ло вых», якая аб веш ча на ў п’есе, гу чаць вер шы Аляк сан дра 
Баш ла чо ва «Вре мя ко ло ко ль чи ков» і — зла вес ным лей тма ты вам — «Ата ман» 
Вік та ра Цоя. Ці су па дзен не, што гэ тыя тэк сты, на пі са ныя пры бліз на ў адзін і 
той са мы час (ка лі му сі лі на ра дзіц ца трыц ца ці га до вы Сяр гей і яго ная жон ка, 
а кра іна пе ра мож на га са цы яліз му па ці ху ка на ла), гу чаць з вус наў пра цаў ні-
коў Служ бы да стаў кі?
Але са мае ці ка вае — ка лі не са мае важ нае — у спек так лі тое, як зла вес насць 
кур’ераў цьмя нее са з’яўлен нем жон кі пра гра міс та Ма шы. Кры ху гра тэс ка выя 
кур’еры ча сам вы клі ка юць смех, а вось прад стаў ні ца па ка лен ня мі ле ні ялаў 
Ма ша ў бліс ку чым вы ка нан ні Іры ны Яка вец — вет лі вая, ра цы яна ль ная і пры 
гэ тым амаль інфер на ль ная — вы гля дае са мым «на рма ль ным» пер са на жам. 
Ве ль мі ці ка ва рэ жы сёр вы ра шае сцэ ну ча яван ня, ка лі пры язныя ды яло гі 
гу чаць у за пі се, а па ра ле ль на з імі ад бы ва ецца сап раў днае ня мое спа бор-
ніц тва, і ўжо пра цаў ні кі Служ бы да стаў кі вы му ша ны стрым лі ваць на ціск гас-
па ды ні, здо ль най з лёг кас цю ад каз ваць на пы тан не пра ад сут насць дзя цей: 
«Яшчэ на ра джа ем. Дзе ці — гэ та пры ко ль на». зда ецца, ме на ві та Ма шы на пры-
сут насць пры му шае кур’ераў па кі нуць ква тэ ру. Бо мі ле ні ялка Ма ша не горш 
за сва іх ня зва ных гас цей ве дае, што зна чыць жыць пра ві ль на!
Па ру шэн не аса біс тых меж аў ча ла ве ка, кан стру яван не яго жыц ця не аб авяз-
ко ва му сіць ад бы вац ца агрэ сіў ны мі ме та да мі, гэ тыя пра цэ сы мо гуць па во лі і 
зу сім не заў важ на ісці з ся рэ дзі ны. Час жыц ця па пла ну «шко ла-армія-ра бо та-
дзе ці» мі нуў. Акту аль ная схе ма ўклю чае пра фе сіі пра гра міс та ці ды зай не ра, 
жыц цё па пры нцы пе «бу дуй кар’еру — пі ві но па ве ча рах — будзь па спя хо-
вым». Ме на ві та па ёй (кім, ка лі пры ду ма най і вы зна ча най як пра ві ль ная?) 
жы вуць Ма ша і Ся ро жа. Ня хай яна на кла да ецца на саб ра ны з рэ штак эсэ сэ-
сэ раў скай спад чы ны інтэр’ер ад на па ка ёвай ква тэ ры і еўра оптаў скія па ке ты, 
а ві но мі ле ні ялы п’юць не з ад мыс ло вых ке лі хаў, а про ста з ры ль ца бу тэ ль кі. 
Га лоў нае — «пра ві ль нае жыц цё». І яго так са ма да ста вяць ад ра са ту. Кур’еры. 
Пра ўда, ужо не ў су пер ге рой скіх тран тах, а ў пра ві ль ных (і чор ных) са лід ных 
гар ні ту рах.  

Жыць пра ві ль на
«СЯ РО ЖА ВЕ ЛЬ МІ ТУ ПЫ» ДзМІТ РЫЯ ДА НІ ЛА ВА 
Ў «ОК16»

ка ця ры на яро мі на

дра ма тур гію дзміт рыя да ні ла ва, надзвы чай па пу ляр
ную на су час най рас ійскай сцэ не, для бе ла рус аў ад
крыў яго цёз ка, дзміт рый ба гас лаў скі: у 2018 го дзе 
для Мо ла дзе ва га тэ атра (Мінск) ён ства рыў «ча ла ве ка 
з Па дольс ка». А пры кан цы 2019га Цэнтр ві зу аль ных 
і вы ка на ль ніц кіх мас тац тваў «Арткар па рэйшн» прэ
зен та ваў но вую ра бо ту рэ жы сё ра па п’есе да ні ла ва — 
спек такль «ся ро жа ве ль мі ту пы», чый тэкст дае пра сто
ру для роз ных сцэ ніч ных інтэр прэ та цый, ад па лі тыч ных 
да ме та фі зіч ных.

У  па ста ноў цы Ба гас лаў ска га, які доб ра ад чу вае п’есы Да ні ла ва, сме ла 
пра цуе з імі, уно ся чы хі ба не вя лі кія зме ны (але яны не па ру ша юць 
арга ніч нас ці тэк стаў), гіс то рыя пра гра міс та пе ра кі да ецца то тры ле рам, 

то ка ме ды яй. Рэ жы сёр ства рыў ад мет ную раў на ва гу страш на га і смеш на га, 
аб сур днас ці сі ту ацый і на ту ра ль нас ці сцэ ніч ных па во дзін пер са на жаў. На-
прык лад, зла вес ных кур’ераў (Дзміт рый Рач коў скі, Аляк сандр Ша роў, Арсень 
Гар дзі енка) мас тач ка Лі дзія Ма ла шэн ка апра ну ла ў су пер ге рой скія, му ль-
цяш ныя кас цю мы, зра біў шы іх по ста ці за баў ны мі, на ват не да рэч ны мі. Са-
праў д ная не бяс пе ка гэ тых пер са на жаў рас тва ра ецца ў ка міч ным за хап лен ні 
абыва це ляў, ка лі кур’еры слу ха юць Ся ро жу (Дзміт рый Да ві до віч), што з кры ху 
ка ры ка тур ным зда ва ль нен нем ад усве дам лен ня ўлас най са цы яль най пе ра-
ва гі рас па вя дае, як «увай сці ў IT». Дзміт рый Ба гас лаў скі вір ту озна ма ні пу люе 
на стро ем, утрым лі вае і ўзмац няе сас пенс спа лу чэн нем свет ла во га ра шэн ня 
і кры ху кі не ма таг ра фіч на га, хоць і про ста лі ней на га му зыч на га афар млен ня 
(кам па зі тар Мі ха іл Аб ухаў). У вы ні ку спек такль вы дат на тры мае ўва гу, а па  
ім за ста ецца рэ дкае ад чу ван не раз ва ру ша нас ці і... дыс кам фор ту. Пе рад усім 
ад ня пэў нас ці, бо тэкст Да ні ла ва пры му шае за да ваць са бе ві да воч ныя пы-
тан ні: кім з’яўля юцца за гад ка выя кур’еры, што бы ло ў па сыл цы і ча му ад яе 
так ха це ла па зба віц ца Ся ро жа ва жон ка Ма ша? А ў па ста ноў цы Ба гас лаў ска га 
пра зрыс тых і ад на знач ных ад ка заў на гэ тыя пы тан ні ня ма (хоць хто ска заў, 
што яны па він ны быць?).
У ана та цыі спек такль анан су ецца як твор «пра сва бо ду вы ба ру, не да ты  каль -
насць аса біс тых меж аў і пе ра ка нан няў ча ла ве ка», і з та кім вы зна чэн нем 
нель га не па га дзіц ца. Ад нак аб мя жоў вац ца ім, як пад аец ца, бы ло б па мыл ко-
ва. Фі зіч нае ўвар ван не кур’ераў у ква тэ ру пра гра міс та Сяр гея па ло хае менш 
за іх спро бу «пе ра фар ма та ваць» свя до масць і жыц цё клі ента, бо пра цаў ні кі 
Служ бы да стаў кі ма юць на мер да па маг чы Ся ро жу на ву чыц ца жыць пра ві ль-
на. Па сут нас ці раз ам з па сыл кай яны да стаў ля юць вы зна ча ную схе му жыц ця, 
прад укта мі якой з’яўля юцца і са мі: «на ра дзіў ся — ад слу жыў у арміі — па й-
шоў пра ца ваць — ажа ніў ся — на ра дзіў дзя цей». У вы ра шэн ні Ба гас лаў ска га 
асоб ныя эле мен ты сцэ наг ра фіі і фо нас фе ра да зва ля юць угле дзець у гэ тай 
схе ме спад чы ну са вец кай сіс тэ мы з яе імкнен нем да по ўна га кан тро лю над 

«Ся ро жа ве ль мі ту пы». Сцэ на са спек так ля.
Фо та Тац ця ны ма ту се віч.
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Не хта па бег па ва ду, не хта па чаў вы дзі раць ва ла сы з га ла вы, не хта цяг нуў 
уяў ныя дра бі ны і па іх спра ба ваў пра рвац ца праз пол ымя на дру гі па верх, 
не хта пад аў аб га рэ лы і звар’яце лы ад дзі ка га бо лю... І то ль кі Ва сіль Іва на віч 
Ка ча лаў спа кой на ся дзеў, па клаў шы на гу на на гу, на зі ра ючы за тым, як мі ту-
сяц ца іншыя. «Стоп! Ва сіль Іва на віч, — звяр нуў ся да яго Ста ніс лаў скі. — А вы 
ча му не ўдзе ль ні ча еце?» «Ча му ж не ўдзе ль ні чаю? — аб ыя ка ва ад ка заў Ва-
сіль Іва на віч. — Про ста мае гро шы зна хо дзяц ца ў іншым бан ку...»

Пры хо дзіць не як Ста ніс лаў скі да свя та ра: «Ба цюш ка, ха чу па спа вя дац-
ца...» «Слу хаю ця бе, сын мой». — «Грэш ны я, ба цюш ка!» — «Ні чо га, усе 
мы грэш ныя... Але рас па вя дзі пра гра хі свае, аб лег чы ду шу». — «Ды ў 

мя не, ба цюш ка, гра хоў не так і шмат. Адзін то ль кі і ма ецца хі ба...» — «Які, сын 
мой?» — «Не ве ру!»

за ўва жу: вось гэ тае, так зва нае па ра дак са ль нае, існа ва ла за ўсё ды. Ад но 
што не дзе на па чат ку мі ну ла га ста год дзя яно бы ло і тан чэй шае, і глы-
бей шае. Дый час быў іншы. А та му ці ка ва бу дзе за зір нуць «у тыя га-

ды»... Бы ла вя лі кая актры са Аляк сан дра Аляк сан драў на Яблыч кі на. Слу жы ла 
яна яшчэ ў да рэ ва лю цый ныя ча сы ў імпе ра тар скіх тэ атрах, не як спа кой на 
ўвай шла ў тэ атр са вец кі і пры гэ тым бы ла надзвы чай шчы рай, фан тас тыч на 
на іўнай і за ўсё ды ка за ла, што ду ма ла. Не як пры зна чы лі ў тэ атры ад кры ты 
парт ыйны сход з аб авяз ко вай яўкай усіх. Ме на ві та пад час гэ та га схо ду ў ста-
лых ужо га доў актры сы спы та лі: «Аляк сан дра Аляк сан драў на, як вы ўяў ля еце 
са бе ка му нізм?» Парт ыйнае кі раў ніц тва спа дзя ва ла ся па чуць не йкія на ву-
чан ні мо ла дзі. Ды Яблыч кі на ад ка за ла гэ так: «Ну, гэ та бу дзе вы дат ны час! 
Па ўсюль без ліч хар чоў, усе бу дуць мець улас ныя ква тэ ры, ані якіх там ка му-
на лак, лю дзі бу дуць па ва жа ны мі, вет лі вы мі, на ву лі цах чыс ці ня ды па ра дак... 
Ну, на огул, як за цар скім ча сам!»

І на за кан чэн не кры ху па га во рым пра гле да чоў. Ся род іх най бо льш па тра ба-
ва ль ныя кры ты кі — дзе ці. Ад на ма ці, су сед ка май го бра та ў Мас кве, рас па-
вя ла, што па ста янна да лу чае сваё дзі ця да све ту пры го жа га. І вось вяр та-

юцца яны з опе ры «Кар мэн», а да чка і пы та ецца: «Ма ма, ну ча му ўсе гіс то рыі 
пра ка хан не гэ так дрэн на за кан чва юцца? Ру са лач ка ў пе ну пе ра тва ры ла ся, 
Сня гур ка рас та ла, Ала вя ны сал да цік ды ба ле ры на зга рэ лі, Эсме ра ль ду па ве-
сі лі, Кар мэн за бі лі... Ча му так?!» А я іду са бе, маў чу, а са ма ду маю: «Ай бо жа ж 
мой! Мы ж праз ты дзень на “Ра мэа і Джу ль ету” збі ра емся!»

Як ска заў не ка лі Се не ка: «Жыц цё — як спек такль тэ атра. Усё за ле жыць 
не ад пра цяг лас ці прад стаў лен ня, а ад яго ных фар баў». Ідзі це ў тэ атр і 
атрым лі вай це аса ло ду ад яго най па літ ры!  

Ка жуць, ка лі жон ка клоў на на ра джа ла сы на, той пры йшоў на свет са сло-
ва мі: «А вось і я!»
Акцё ры, а най перш доб рыя акцё ры, вя до мыя сва ім па ра дак са ль ным 

мыс лен нем. з да ўніх ча соў слу жыць тэ атру ля лек за слу жа ны артыст Ула дзі-
мір Гра мо віч. Артыст не звы чай ны, та ле на ві ты, тон кі і надзвы чай глы бо кі. Ці-
ка вы ён быў і за ста ецца ва ўсім — і на сцэ не, і ў по бы це. Каб рас па вес ці 
пра ўсе яго ныя сцэ ніч ныя пры го ды, трэ ба пі саць вя лі кую кні гу. Ды мне вось 
пры га даў ся та кі вы па дак. за йшлі мы з ім не як у Са юз тэ атра ль ных дзея чаў 
па не йкіх спра вах. Ва ло дзя ска заў, што яму трэ ба па зва ніць вя ду ча му акцё ру 
тэ атра ля лек Ула дзіс ла ву Ула са ву. На бі рае ну мар. А да лей гу чыць та кі ды я- 
лог: «Алё, Ула дзіс лаў Пят ро віч? Дзень доб ры!» — «Пры ві тан не, Ва ло дзя! Ты 
ад куль тэ ле фа ну еш?» — «Я? з СТД. А вы ад куль?» Да лей пра гу ча лі ка рот кія 
гуд кі і мой гуч ны смех...

Му шу за ўва жыць, што і сво еа саб лі вае ўспры ман не па ра дак са ль нас ці ў 
зно сі нах з парт нё ра мі за ўсё ды ўво дзі ла тых у стан шо ку. Ігра ем мы 
спек такль «Май стар і Мар га ры та» па вод ле Бул га ка ва ў тым жа тэ атры 

ля лек. Я вы кон ваў ро лю пра фе са ра Стра він ска га і за ўсё ды звяр таў ся да акцё-
ра Але га Сце па ню ка, які вы кон ваў ро лю Нку саў ца, ужы ва ючы роз ныя імё ны 
ў ду ху тых ча соў: Трак та рын Ства ра ла віч, Пер ша май Ру па ра віч і інш. Гэ так 
амаль не заў важ на для гле да чоў мы ці ха ве ся лі лі ся. Алег, да яго на га го на ру, 
акцёр год ны, вы тры ма ны і ні ко лі не «рас кал ваў ся». Аж па куль у ад ным са 
спек так ляў я не звяр нуў ся да яго па-сап раў дна му: Алег Мі ка ла евіч... Той за-
стыў, быц цам слуп, і, каб не за ра га таць на ва чах пуб лі кі, про ста па вяр нуў ся і, 
ані сло ва не ка жу чы, сха ваў ся за ку лі са мі...

Шмат роз ных гіс то рый мі ну лых ча соў звя за на з тэ ле фо на мі. Вя лі кі ар-
тыст зі но вій Герт рас па вя даў пра сваю су сед ку — мі лую і доб рую жан-
чы ну, ад нак надзвы чай сур’ёзную. Не як зі но вій Яфі ма віч па спра ба ваў 

рас па вес ці ёй анек дот, які па чы наў ся са слоў: «Па мёр адзін муж чы на...» А яна 
ад ра зу за сы па ла яго пы тан ня мі: як яго зва лі? ад ча го ён па мёр? ці доў га хва-
рэў? ці бы лі ў яго дзе ці? І ад ной чы акцёр вы ра шыў яе раз ыграць, каб хоць 
не як раз віць у яе па чуц цё гу ма ру. Па тэ ле фа на ваў ёй да клад на а 18-й і, змя-
ніў шы го лас, спы таў: «Пра бач це, а Сан Са ны ча мож на да тэ ле фо на?» Су сед ка 
ад каз вае: «Не, вы па мы лі лі ся ну ма рам!» Герт пе ра тэ ле фа на ваў ёй праз па ў- 
га дзі ны і за даў тое ж пы тан не, але ўжо іншым го ла сам. І гэ так да лей, кож ныя 
30 хві лін. Іншы б, зра зу ме ла, па слаў бы су раз моў цу ку ды пад алей, але су сед ка 
бы ла жан чы най інтэ лі ген тнай і што раз шчы ра ад каз ва ла на ўсе зван кі. Раз-
вяз ка па він на бы ла зда рыц ца роў на апоў на чы. Герт тэ ле фа нуе ў чар го вы раз: 
«Дзень доб ры, гэ та Сан Са ныч. Мне ніх то не зва ніў?» Ад каз ці не збіў акцё ра з 
ног: «Сан Са ныч, ну дзе вы падзе лі ся? Вас жа па ўго ра да шу кае!»

А вось яшчэ адзін пры клад па ра дак са ль на га акцёр ска га мыс лен ня. 
Рас каз ва лі, як ад ной чы Кан стан цін Сяр ге евіч Ста ніс лаў скі за даў 
акцё рам МХА Та ву чэб ны эцюд: «Га рыць ваш банк! Дзей ні чай це!» 

42

Тэ атра ль ныя бай кі 
ад вер гу но ва
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з 5 са ка ві ка ў рус ка моў ным пра ка-
це па чаў ся па ўтор ны рэ ліз ліч ба вай, 
ад мыс ло ва ад рэс таў ры ра ва най 
вер сіі шэ дэў ра Фе дэ ры ка Фе лі ні 
«Са лод кае жыц цё». 
Фі льм 1960 го да стаў сво еа саб-
лі вым пун ктам ад лі ку ў аўтар скім 
сус вет ным кі но і ад крыў шэ раг 
вы біт ных акцёр скіх імё наў, га лоў-
нае з якіх — Мар чэ ла Мас тра яні, 
вы ка наў ца ро лі рэ пар цё ра свец кай 
хро ні кі. зор ны мі ро ля мі адзна чы лі-
ся швед ская актры са Ані та Экберг 
і фран цуз ская Анук Эмэ. з лёг кай 
ру кі Фе дэ ры ка Фе лі ні і яго су аўта-
раў-сцэ на рыс таў па сля прэ м’е ры 
стуж кі ў ма са вае ўжы ван не ўвай шлі 
сло вы «па па ра цы» і сам воб раз «ля 
до ль чэ ві та» — са лод ка га, ба гем на га 
жыц ця.

«Раз ві тан не са Ста лі ным» (у ары-
гі на ле «Дзяр жаў нае па ха ван не») — 
так на зы ва ецца да ку мен та ль ная 
стуж ка Сяр гея Лаз ні цы, ство ра ная 
на асно ве хра ні ка ль ных зды мак 
са ка ві ка 1953 го да. Дзя сят кі апе ра-
та раў-хра ні кё раў па ўсім СССР і за 
яго меж амі за фік са ва лі на кі ла мет-
рах стуж кі цы ры мо ніі раз ві тан ня 
з І.В. Ста лі ным. Га лоў ная з апош ніх 
ад бы ва ла ся, зра зу ме ла, у Мас кве. 
Але ў стуж цы Сяр гея Лаз ні цы мы 
ба чым эпі зо ды са шмат якіх га ра доў 
і мяс тэ чак, што для нас са мае га лоў-
нае — з Мін ска, дзе цы ры мо нія пра-
хо дзі ла ля дэ ман та ва на га па зней 
по мні ка на Цэн тра ль най плош чы 
(ця пер Кас трыч ніц кая). Асноў ная 
каш тоў насць фі ль ма Сяр гея Лаз ні цы 
не то ль кі ў тым аўтар скім по гля дзе, 

з якім ён на на ва ад кры вае падзеі 
амаль ся мі дзе ся ці га до вай да ўні ны, 
але і ў эмо цы ях і агу ль най атма-
сфе ры дзяр жа вы, што раз віт ва ла ся 
з ты ра нам. зроб ле ная з да па мо гай 
кі не ма таг ра фіс таў роз ных кра ін, 
кар ці на мае і бе ла рус кі ўнё сак — 
над гу кам «Раз ві тан ня са Ста лі ным» 
пра ца ваў ста лы су аўтар Сяр гея Лаз-
ні цы Ула дзі мір Га лаў ніц кі. Прэ м’е ра 
стуж кі ад бы ла ся ле тась у меж ах 
Ве не цы янска га МКФ. У кі на тэ атрах 
рус ка моў най пра сто ры фі льм мож-
на па гля дзець з 5 са ка ві ка.

2 кра са ві ка на экра ны рус ка моў ных 
кі на тэ атраў вы хо дзіць яшчэ ад на 
стуж ка, якая ўба чы ла свет на мі ну-
лым Ве не цы янскім кі на фэс це. за 
фі льм «пра бяс кон цасць» швед скі 
кла сік кі но Рой Андэр сан атры-

маў «Cрэ бна га льва» «за леп шую 
рэ жы сёр скую пра цу». Кар ці на ста ла 
ўжо чац вёр тай па лі ку ў шэ ра гу фі-
ла соф скіх пры па вес цяў Андэр са на, 
струк ту ра якіх скла да ецца з мнос-
тва асоб ных гіс то рый-эпі зо даў.

3—14 кра са ві ка ў стам бу льс кім 
ра ёне Бей аглу про йдзе га лоў ны 
ту рэц кі між на род ны кі на фес ты
валь, які, па за явах арга ні за та раў, 
да па ма гае на тхніц ца раз віц цём 
мясц ова га кі не ма тог ра фа ды якас на 
пра па на ваць свае стуж кі на ту рэц-
кім кі на рын ку. Між на род ны кон курс 
фэс ту прад стаў ляе су час ныя фі ль мы 
з уся го све ту і скан цэн тра ва ны 
на су вя зях па між кі но ды іншы-
мі ві да мі мас тац тва. Ад мыс ло вая 
пра гра ма «Ту рэц кая пан ара ма» ў 
меж ах фо ру му да зва ляе азна ёміц-
ца з апош ні мі на він ка мі мясц овай 
фі льм-індус трыі.

між на род ны фес ты валь да ку мен
та ль на га ды ка рот ка мет раж на га 
кі но про йдзе ў егі пец кай ісма іліі з 

8 па 14 кра са ві ка. Гэ ты ста рэй шы ды 
най бо льш прэс тыж ны про фі ль ны кі-
на фо рум у араб скім све це ла дзіц ца 
ў двац цаць дру гі раз. Ён за сна ва ны 
кі нак ры ты кам і да ку мен та ліс там 
Ха шэ мам Аль На ха са мам і ця пер 
пад трым лі ва ецца яго ка ле гам Эса-

мам за ка ры яй. Су р’ёз ны ха рак тар 
кі на фо ру му і яго пер шын ства ў 
сва ім сег мен це на Бліж нім Усхо дзе 
па цвер джа ны шэ ра гам роз на ба-
ко вых пра грам ме рап ры емства. 
Асноў ны кон курс скла да ецца з 
асоб ных раз дзе лаў по ўна мет раж-
най ды ка рот ка мет раж най да ку-
мен та ліс ты кі, кон кур сных пра грам 
ка рот ка мет раж ных ігра вых сту жак 
ды ані ма цыі. На фэс це тра ды цый на 
пра хо дзяць круг лыя ста лы з удзе-
лам кі нак ры ты каў, прэ зен та цыі кніг 
і роз ныя падзеі, звя за ныя з ві зу аль-
ным мас тац твам.

Экс пе ры мен та ль ная стуж ка Гас па ра 
Наэ «Веч нае свят ло» (у ары гі на ле 
«Lux Ӕterna») з’я віц ца на рус ка-
моў ных экра нах 9 кра са ві ка. Ця гам 
50 хві лін скла да най, не лі ней най 
аўтар скай кі на мо вай вя до мы фран-
цуз скі экс пе ры мен та тар і пра ва ка-
тар на ма га ецца па ка заць унут ра ную 
сут насць акцёр скай на ту ры. У якас ці 
пад дос лед ных тру сі каў у да дзе-
ным вы пад ку вы сту па юць Шар ло та 
Ген сбур, Бе атрыс Даль ды шэ раг 
іншых фран цуз скіх акто рак. Прэ м’е-

ра «Веч на га свят ла» ад бы ла ся год 
та му ў па за кон кур снай пра гра ме 
Кан ска га кі на фэс ту і вы клі ка ла бур-
ныя, але ў цэ лым ста ноў чыя вод гу кі 
фес ты ва ль най прэ сы і пуб лі кі.

26 кра са ві ка ў Бу энасайрэ се ў 
двац цаць дру гі раз ад бу дзец ца 
BaFIcI — між на род ны фес ты валь 
не за леж на га кі но. Гэ та ад на з са мых 
гуч ных падзей у све це кі но ў Ла цін-
скай Аме ры цы. BAFICI — уплы во вая 
фес ты ва ль ная пля цоў ка для сус-
вет на га не за леж на га кі но ў све це і 
вы біт ная маг чы масць азна ёміц ца з 
апош ні мі на він ка мі ла ці на аме ры-
кан ска га ды, у пры ват нас ці, арген-
цін ска га кі но.

1. «Салодкае жыццё», 
рэж. Федэрыка Феліні.
2. «Развітанне са Сталіным», 
рэж. Сяргей лазніца.
3, 4. «пра бясконцасць», 
рэж. Рой андэрсан.
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Тыя , х то  ства  ра  юць к і  но  

вік тар аслюк. 
у краі на шых пе сень
антон Сі да рэн ка

апіс ваць пра сто ру бе ла рус кай ме та фі зі кі кі не ма таг ра фіч ны мі срод ка мі не так про ста. Бо ме та фі
зі ка гэ тая час ця ком ха ва ецца за зу сім не ча ка ны мі рэ ча мі. Та кі мі, як пра ца ўчас тко ва га інспек та
ра мі лі цыі або ўні ка ль нае інсіт нае мас тац тва май страразь бя ра па дрэ ве. аб авяз ко вы для тво ра 
мас тац тва дра ма тыч ны кан флікт у Бе ла ру сі час та пры ха ва ны, ня бач ны. каб за фік са ваць яго з 
да па мо гай аб’ екты ва, трэ ба быць ве ль мі ўваж лі вым і чул лі вым ча ла ве кам. Рэ жы сёр Вік тар аслюк 
пра пус кае на шу кра іну і яе жы ха роў праз ся бе і аб’ ектыў сва іх фі ль маў ужо бо льш за тры дзе ся ці
год дзі. яго фі ль мы, да ку мен та ль ныя і ігра выя, на кі ра ва ны ўглыб ча ла ве ка, на тое та ямні чае, што 
клі чуць ду шою бе ла ру са. Суб стан цыю эфе мер ную, да кан ца па куль не раз га да ную. Зда ецца, ме
на ві та ў кі не ма тог ра фа Вік та ра аслю ка ёсць не бла гі ша нец пад ысці да раз гад кі блі жэй за іншых 
твор цаў.

ФотаСяргеяЖдановіча.
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Вік тар Аслюк пры йшоў у бе ла рус кае кі но ў 1989 го дзе на зло ме па лі тыч-
най, эка на міч най і са цы яль най эпо хі. Пры йшоў у да ку мен та ліс ты ку, та-
ды надзвы чай акту аль ную сфе ру кі на мас тац тва: фі ло лаг па ад ука цыі, ён 

быў пры ваб ле ны твор чым ме та дам Але ся Ад амо ві ча, надзвы чай бліз ка га да 
пры нцы паў ства рэн ня не ігра во га кі но. зрэш ты, айчын ная да ку мен та ліс ты ка 
кан ца ва сь мі дзя ся тых — пер шай па ло вы дзе вя нос тых мі ну ла га ста год дзя бы-
ла скрозь пуб лі цыс тыч най. Та га час нае гра мад ства пра гну ла гуч ных слоў не 
менш за трап ныя ві зу аль ныя воб ра зы. Вік тар Аслюк ад ра зу пачаў працаваць 
у мас тац тве як па ўна вар тас ны аўтар, а не хра ні кёр. Пер шыя пра цы рэ жы сё ра, 
зня тыя ў май стэр ні Вік та ра Да шу ка, «Не вя до мая вай на» (1992), «Слё зы блуд-
на га сы на» (1994), якраз і па бу да ва ны ў пуб лі цыс тыч ным клю чы, з усі мі пры-
кме та мі апош ня га — за кад ра вым тэк стам, ад мыс ло вай аўтар скай па зі цы яй.
Шлях та га час на га Вік та ра Аслю ка да Вік та ра Аслю ка ця пе раш ня га, шмат-
ра зо ва га лаў рэ ата прэс тыж ных між на род ных кі на фес ты ва ляў і чле на Еўра-
пей скай кі на ака дэ міі, быў па кру час ты і ня прос ты. Да ку мен та ліс ты ка ў дзе-
вя нос тыя пер шай ад чу ла на са бе агу ль ны кры зіс у сфе ры кі на мас тац тва. з 
ад на кур сні каў-ка лег Вік та ра Аслю ка ў пра фе сіі за ста лі ся адзін кі. зды маць 
да во дзі ла ся ня час та — ліч ба выя тэх на ло гія бы лі то ль кі на пад ыхо дзе. Пэў-
ным во да па дзе лам у твор час ці рэ жы сё ра ста ла ман таж ная стуж ка «Край 
туж лі вых пе сень», ство ра ная на асно ве кі нах ро ні кі 1930-х. Доб ра вя до мыя 
то ль кі спе цы яліс там кад ры фа льк лор ных аб ра даў па ле шу коў рап там зда бы-
лі но вае жыц цё і да дат ко вы сэнс. Гля дач ні бы за гляд вае ў ня даў няе мі ну лае 
бе ла ру саў і атрым лі вае не ве ра год нае ўра жан не ад та го, як жы лі і вы гля да лі 
лю дзі на на шай зям лі ўся го два па ка лен ні та му. Вік тар Аслюк пе ра асэн са-
ваў і рас тлу ма чыў на эма цый ным уз роў ні жа дан не і не абход насць бе ла ру саў 
«лю дзь мі звац ца».
Важ ным пунктам у твор час ці рэ жы сё ра ста ла не вя лі кая па маш та бах двац ца-
ціх ві лін ная стуж ка з жыц ця над нё ман скай вёс кі «Мы жы вём на краі» (2001). 
Кар ці на атры ма ла з дзя ся так фес ты ва ль ных пры зоў, у тым лі ку пе ра маг ла на 
фэс це «Па слан не ча ла ве ку» ў Санкт-Пе цяр бур гу.
Стуж ка ста ла этап най не то ль кі для Вік та ра Аслю ка, але і для ўсёй бе ла рус-
кай да ку мен та ліс ты кі, над ала ёй су час нае гу чан не. Па ча так но ва га ста год дзя 
пры му сіў да ку мен та ліс таў уся го све ту шу каць но выя фор мы для ад экват на га 
ад люс тра ван ня рэ аль нас ці, якая змя ня ла ся хут чэй за час ства рэн ня фі ль маў. 
Не ігра вое кі но рап там апы ну ла ся ў но вай мед ыяп рас то ры, пе ра гру жа най 
інфар ма цы яй. «Мы жы вём на краі», як і на ступ ная стуж ка бе ла рус ка га рэ жы-
сё ра, «Ко ла» (2002), ска ры лі між на род ную фес ты ва ль ную пра сто ру пры нцы-
по вым за па во ль ван нем хра на то пу. Падзеі ў аб одвух фі ль мах раз гор тва юцца 
ва кол жы ха роў не вя ліч кіх вё сак, хут касць жыц ця ў якіх пад па рад ка ва ная 
пры род ным цык лам і, зда ецца, зу сім не су па дае з рыт мам су час най цы ві-
лі за цыі. Ге роі за ся ро джа ныя на са мых про стых жыц цё вых ды гас па дар чых 
па трэ бах, Вік тар Аслюк здо леў пад няць іх існа ван не да ўзроў ню экзіс тэн цы-
яль най пра бле ма ты кі.
«Вяс ко вая» тэ ма Вік та ра Аслю ка ака за ла ся ма гіс тра ль най не то ль кі для яго 
твор час ці, але і для ка лег як па сту дыі да ку мен та ль на га кі но «Ле та піс» На-
цы яна ль най кі нас ту дыі «Бе ла ру сь фі льм», так і для іншых, у тым лі ку но ва га 
па ка лен ня айчын ных да ку мен та ліс таў, што пры йшло ў пра фе сію ў 2010-я. 
звы чай на ў кан тэк сце твор ча га сты лю Вік та ра Аслю ка згад ва юць г.зв. «ме тад 
на зі ран ня». Мож на да даць, што га лоў ным жан рам у фі ль маг ра фіі рэ жы сё ра 
з’яўля ецца парт рэт ны. На зі рае ён за сва імі су час ні ка мі, час цей за ўсё зу сім 
не зна ка мі ты мі, але ад мет ны мі. Та кі мі як вяс ко вы док тар са стуж кі «Ва льс» 

вік тар аслюк. 
у краі на шых пе сень

ВіктарМікалаевічАслюк
(26.11.1961,в.ЛяскавічыГомельскайвобласці,Беларусь)
СкончыўБеларускідзяржаўныўніверсітэт,філалагічныфакуль-
тэт (1984), Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў па
спецыяльнасці «рэжысура дакументальнага кіно», майстэрня
ВіктараДашука(1994).
Служыўуарміі,працаваўнастаўнікам.
З1994-га —наНацыянальнайкінастудыі«Беларусьфільм».
ЧленЕўрапейскайкінаакадэміі(з2003).
Удзельнікілаўрэатшматлікіхміжнародныхкінафестываляў.

Хто  ства  ра  е  к і  но 45



46

 «Мастацтва» № 3(444) 

(2008), або мас так са ста ліч ных су та рэн няў («Андрэй», 2010). Парт рэт мо-
жа быць двай ным («Ра бін зо ны з Ман ці са ары», 2010, «Пед ага гіч ная па эма», 
2015) або на огул ка лек тыў ным, без аса бо вым («Шах та», 2003, «Цяп ло», 
2012), але аб авяз ко ва пра сяк ну ты мясц овым genius loci, як у вы пад ку з ды-
ло гі яй пра май стра па дрэ ве Мі ка лая Та ра сю ка («Драў ля ны на род», 2011, 
«Дождж», 2014). На рэш це, парт рэт у кар ці нах Вік та ра Аслю ка мо жа вы хо-
дзіць на на цы яна ль ны, аб агу ль ня ючы ўзро вень («Ку па ла», 2017), ка лі праз 
чы тан не вер шаў Пес ня ра ро біц ца імгнен ны зрэз уся го гра мад ства.
зрэш ты, Вік тар Аслюк не з тых аўта раў, якія ро бяць у сва іх тво рах ад на знач-
ныя або шмат знач ныя вы ва ды. Яго фі ль мы раз лі ча ны на ўваж лі ва га і, што 
ве ль мі важ на, чул лі ва га гле да ча. Вік тар Аслюк не про ста рас па вя дае гіс то-
рыю, сю жэ ты бо ль шас ці яго сту жак надзвы чай скла да на пе рад аць на сло вах. 
Фі ль мы рэ жы сё ра па тра бу юць уваж лі вай су пра цы, су пе ра жы ван ня і з аўта-
рам, і з яго ге ро ямі. Не здар ма ве ль мі важ ным аспек там сва ёй дзей нас ці як 
рэ жы сё ра Вік тар Аслюк лі чыць ма ра ль насць та го, што пе ра но сіц ца на экран. 
Рэ жы сёр пад крэс лі вае істот насць ма ра ль на га аспек ту ў сва іх інтэр в’ю. Кож ны 
фі льм рэ жы сё ра — спро ба вы йсці на шчы рую раз мо ву не то ль кі з гле да чом, 
але і з са мім са бою, пе ра йсці на не йкі іншы ўзро вень. Про стыя па фор ме, 
стуж кі Вік та ра Аслю ка да ска на лыя па вы ка нан ні: за га ды су пра цы склаў ся 
не вя ліч кі ка лек тыў, які да па ма гае яму ра біць кі но.
Аўтар кай сцэ на ры яў і фак тыч на прадзю сар кай кар цін з’яў ля ецца яго са кур с-
ні ца і жон ка Во ль га Да шук, са ма та ле на ві тая і пры кмет ная рэ жы сёр ка-да ку-
мен та ліс тка. Ста лы апе ра тар пра ктыч на ўсіх апош ніх па ча се сту жак Вік та ра 
Аслю ка Ана толь Ка за за еў здо леў у ліч ба выя ча сы ава ло даць ма гі яй кі на-
жы ва пі су так, што асоб ныя, зня тыя на ве ль мі про стую тэх ні ку кад ры ча сам 
вы гля да юць не горш за кад ры з мас тац кіх ігра вых сту жак сус вет на га ўзроў-
ню. за гук у фі ль мах Вік та ра Аслю ка ад каз вае Ула дзі мір Мі раш ні чэн ка, і гук 
з’яў ля ецца ве ль мі важ ным вы раз ным срод кам, якім ка рыс та ецца рэ жы сёр. 
Да сло ва, адзін з па пя рэд ніх чле наў зды мач най гру пы Вік та ра Аслю ка, Ула-
дзі мір Га лаў ніц кі, ця пер сус вет на вя до мы гу ка рэ жы сёр, з ім пра цу юць Сяр гей 
Лаз ні ца, Аляк сей Па паг рэб скі, Ша ру нас Бар тас. Але стар та вай пля цоў кай для 
Ула дзі мі ра Га лаў ніц ка га ста ла су пра ца ме на ві та з Аслю ком.
Бы лі ў Вік та ра Аслю ка і во пы ты на тэ ры то рыі ігра во га кі но. Кар ці на «Ня ба ча-
ны край» да сюль за ста ецца ад ной з са мых ары гі на ль ных спроб пад ыхо ду да 
экра ні за цыі на цы яна ль най лі та ра тур най кла сі кі. По ўна мет раж ны фі льм быў 
ство ра ны па апа вя дан ні Мі ха ся за рэц ка га «Ой, ля це лі гу сі...». Сам рэ жы сёр 
ацэ нь вае свой дэ бют у ігра вым кі но стры ма на-кры тыч на. Між тым і па фор ме, 
і па змес це, і па ігры акцё раў стуж ка ста ла ве ль мі ці ка вым экс пе ры мен там 
На цы яна ль най кі нас ту дыі на па чат ку ХХІ ста год дзя. Як і «Рус кі» — экра ні за-
цыя вя до ма га тво ра Мак сі ма Га рэц ка га, якую Вік тар Аслюк здзей сніў у 2013 
го дзе, на гэ ты раз у ка рот ка мет раж най фор ме. У аб одвух фі ль мах рэ жы сёр 
па ка заў ся бе як дзёр зкі экс пе ры мен та тар, ра шу ча ад хі ліў шы ся ад тра ды-
цый най ма не ры пра цы з акцё ра мі. І «Ня ба ча ны край», і «Рус кі», ві да воч на, 
не апош нія спро бы Вік та ра Аслю ка за няц ца ігра вым кі но — два га ды та му 
на фес ты ва лі ў ня мец кім Кот бу се бы лі аб веш ча ны пла ны на здым кі стуж кі 
па ма ты вах ра ма на су час на га пі сь мен ні ка Вік та ра Мар ці но ві ча «Сфаг нум». 
Пла ны, якія ўхва лі лі і га то вы пад тры маць не ка ль кі еўра пей скіх прадзю са раў.
А па куль Вік тар Аслюк зды мае не менш амбі цый ную стуж ку пра жы ха ра 
пост са вец кай пра сто ры; дзея нне ад бы ва ецца ў ва го не цяг ні ка, што ідзе праз 
увесь бы лы СССР — ад Ула дзі вас то ка да Брэс та. Ёсць за ду ма яшчэ ад ной буй-
ной, ман таж най стуж кі, за сна ва най на ста рой кі нах ро ні цы. Яна па він на так-
са ма рас каз ваць пра бе ла рус кі край. Край на шых пе сень.
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Па куль вы ра ша ла ся пы тан не з гра шы-
ма на вы твор часць «Аб хо ду», яго ге рой, 
учас тко вы Аляк сандр Клі мя та, не то ль кі 

атры маў чар го вае зван не, але і змя ніў па са-
ду — стаў за гад ваць усі мі ўчас тко вы мі інспек-
та ра мі свай го ра ёна. Та му, ад мыс ло ва для 
зды мак (не ве ра год ны вы па дак у айчын най кі-
не ма таг ра фіч най пра кты цы!), ча со ва быў пе ра-
ве дзе ны спе цы яль ным за га дам кі раў ніц тва на 
ра ней шае мес ца. Бо ў сва ім краі ён сап раў дны 
гас па дар — ве дае ўсё і ўсіх, ды іншы ге рой на 
экра не ў гэ тым амплуа вы гля даў бы па прос ту 
не да рэч на.
Ма ёр, а ця пер, на мо мант вы ха ду стуж кі на 
экран, ужо пад пал коў нік, Аляк сандр Клі мя-
та быц цам ува саб ляе ста ноў чы воб раз з рэ-
клам на га пла ка та да Дня мі лі цыі. І сап раў ды, 
ме на ві та та кіх да свед ча ных, вы тры ма ных, пра-
фе сій ных пра ва ахоў ні каў хо чуць ба чыць жы ха ры лю бой кра іны. Га лоў ны 
ге рой «Аб хо ду» стры ма ны, во пыт ны, вы кон вае звы чай ную пра цу вяс ко ва га 
ўчас тко ва га — пра вя рае асоб з г.зв. «пан іжа най са цы яль най ад каз нас цю»: 
алка го лі каў, су дзі мых. збо ль ша га апус ціў шых ся, за няд ба ных і ня шчас ных 
лю дзей. На служ бо вым аўта ма бі лі ездзіць па вёс ках, хо дзіць па ха тах, сус-
тра ка ецца з пад апеч ны мі. Раз ам з учас тко вым Клі мя там гля дач на со рак 
хві лін за зі рае па той бок да бра і зла, ба чыць сі ту ацыі ды по ста ці, ад якіх 
за ко на пас лух мя ны аб ыва цель у па ўся дзён ным жыц ці звы чай на ад ва роч ва-
ецца.
Як і ўсе стуж кі Вік та ра Аслю ка, «Аб ход» ве ль мі да лё кі ад про ста га на ры са 
пра су во рыя но ра вы ды за ня пад айчын най вёс кі, як тое час ця ком аказ ва-
ецца ў іншых аўта раў. Рэ жы сёр, і гэ та звы чай нае крэ да Вік та ра Аслю ка, не 
дае не йкіх пуб лі цыс тыч ных ацэ нак. Яго ра бо та ку ды глы бей шая па змес це, 
хоць спа чат ку мо жа пад ацца над та про стай па фор ме. Ві да воч ная струк ту ра 
і ла гіч ная бу до ва сю жэ та «Аб хо ду» на сам рэч да лі ся ня лёг ка: апра ча арга ні-
за цый ных пра блем, фі льм меў тры ман таж ныя вер сіі. Рэ жы сёр пе ра стаў ляў 
мес ца мі эпі зо ды, ска ра чаў лі ніі ад ных пер са на жаў і да баў ляў іншых. У вы ні ку 
атры ма ла ся га ле рэя парт рэ таў, лё саў, дра маў і крыў даў, якія трэ ба вы тры-
маць га лоў на му ге рою і якія ён вы трым лі вае кож ны дзень двац цаць год сва-
ёй служ бы. «Аб ход» мож на раз гля даць у якас ці ка рот ка га антра па ла гіч на га 

да сле да ван ня. Кож ны ві зіт учас тко ва га Клі мя ты, 
кож ны пер са наж, кож ная но вая ха та на шля-
ху мі лі цэй ска га аўто  — асоб ная мі ні-гіс то рыя з 
імгнен ным сю жэ там, сва ёй тра ге дый, ге ро ямі ды 
анты ге ро ямі. Пры гэ тым Вік тар Аслюк і яго ста-
лыя су пра цоў ні кі пад ыхо дзяць да сва іх пер са на-
жаў ве ль мі раз важ лі ва, мож на ка заць — так тоў на. 
Аб’ ектыў ка ме ры ў не ка ль кіх эпі зо дах пры кмет на 
на кі ра ва ны ў бок ад дэ та ляў по бы ту, што маг-
лі б яшчэ бо льш ад моў на ха рак та ры за ваць лад 
жыц ця «клі ентаў» Аляк сан дра Клі мя ты. Рэ жы сёр 
па кі нуў най бо льш эма цый ныя, пра ва ку ючыя мо-
ман ты па-за меж амі стуж кі. Хоць шмат хто з яго 
менш во пыт ных ка лег з за да ва ль нен нем па ста-
віў бы дэ та лі жаб рац ка га по бы ту і не ахай насць 
у цэнтр кам па зі цыі. І, ві даць, атры маў бы пэў ны 
роз га лас з бо ку ўра жа най пуб лі кі на якім сь ці з 
між на род ных кі на фэс таў.

Не, «Аб ход» не пра жаб рац тва ды не ахай насць, не пра алка га лізм і дэг ра-
да цыю ча ла ве чай асо бы. Фі льм і яго аўта ры не спе ку лю юць на са цы яль най 
экзо ты цы, што ста ла ся агу ль ным мес цам для цэ ла га шэ ра гу пэў ных май-
строў-да ку мен та ліс таў. Як тое ні па ра дак са ль на, раз ам са сва ім га лоў ным 
ге ро ем Вік тар Аслюк шу кае пры кме ты ме на ві та ча ла ве ча га, та го са ма га, што 
пра бі ва ецца праз бруд і не пры го жую лек сі ку пер са на жаў. Па сля доў на і, на 
пер шы по гляд, не та роп ка, праз пры пын кі і пе ра шко ды, пры красць і рас ча-
ра ван не рэ жы сёр ад кры вае чар го вую «бе ла рус кую Атлан ты ду», гэ так са ма, як 
учас тко вы Клі мя та праз дождж і ве цер па сля доў на і ме та дыч на аб’ язджае 
свой род ны кут. Мя дзе льш чы на — край ма ляў ні чы, за па вед ны. Та кім ён вя до-
мы бо ль шас ці бе ла ру саў. Га лоў ны ге рой «Аб хо ду» то ль кі кры ху чап ляе во кам 
тую, іншую Бе ла русь — на ра чан скую, ку рор тную, з ку па льш чы ка мі на пля жы. 
Або ма ла дую Бе ла русь Буд слаў ска га ка та ліц ка га фэс ту, у якой усё на пе ра дзе, 
на якую ўсе спа дзя ван ні і якую сус тра кае на шля ху аўта ма біль учас тко ва га.
з усіх шмат лі кіх ге ро яў сту жак Вік та ра Аслю ка ўчас тко вы Клі мя та ці не са мы 
сім па тыч ны і ці не са мы пад обны па ха рак та ры і тэм пе ра мен це да са мо га 
рэ жы сё ра. Пі ль на ўгляд ва ецца за стыр ном ма ёр мі лі цыі ў да ляг ляд і, ві да-
воч на, ба чыць не то ль кі па сі ве лыя ся дзі бы, сель скія мо гіл кі ды на ра чан скія 
кра яві ды. Ба чыць не шта бо ль шае. Мо тое са мае, пра што ка жа адзін з пад а-
печ ных учас тко ва га: «Клю ча вое сло ва — жыць».

клю ча вое сло ва
антон Сі да рэн ка

«аб ход», 2019. 40 хв.
Рэ жы сёр Вік тар аслюк. 
аўтар ка сцэ на рыя Во ль га да шук.
апе ра тар ана толь ка за за еў. 
Гу ка апе ра тар ула дзі мір мі раш ні чэн ка. «аб ход». кад ры са стуж кі.
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вы клік, які мы не 
жа да ем пры маць
ЭКА ЛА ГІЧ НЫ ДЫ зАЙН І ЭКА ЛА ГІЧ НЫ 
ПАД ЫХОД У ДЫ зАЙ НЕ

ала пі га льс кая

ды зай не ры тра ды цый на вы ка рыс тоў ва юць шмат но
вых ма тэ ры ялаў, та му з пун кту гле джан ня эка ло гіі яны 
не сто ль кі спры яюць ра шэн ню эка ла гіч ных пра блем, 
ко ль кі ства ра юць ды ўзмац ня юць іх.

Стаў лен не да эка ло гіі пра во дзіць во да па дзел па між ты мі, хто ду мае пра 
ды зайн у ка тэ го ры ях дэ ка ра тыў на-афар мі це льс ка га мас тац тва, і ты мі, 
для ка го ды зайн ро біц ца фор май акты віз му, ла дам жыц ця. Па між ты мі, 

хто пры го жа на ма люе на лю бую мод ную тэ му, і ты мі, хто імкнец ца знай сці 
ра шэн не, на ват ка лі яно не мяр куе пры емна га ві зу аль на га су зі ран ня, пра ля-
гае лі нія фрон ту. Бо эка ло гія яшчэ раз па ста ві ла пад пы тан не лі та ра ль нае і 
на іўнае раз умен не пра су вязь пры га жос ці і ка рыс ці. Уз дзе янне пра па ган ды, 
вы ка на най пра фе сій ны мі мас та ка мі і ды зай не ра мі пад час дзвюх сус вет ных 
вой наў і існа ван ня та та лі тар ных рэ жы маў у ХХ ста год дзі, пры му сі ла пры-
знаць, што пры га жосць мо жа вы дат на спа лу чац ца са згуб ны мі на ме ра мі, 
а не то ль кі з ка рыс цю.
Мо жа пад ацца, што атры ма ныя ў спад чы ну з са вец кіх ча соў пра кты кі пра-
д аўжэн ня жыц ця рэ чаў ці іх пе ра пра цоў ка (пе ра роб ка) ма юць ад но сі ны да 
эка ло гіі, але не вар та за бы ваць: асноў ным імпу ль сам та ко га стаў лен ня быў 
дэ фі цыт, а не ўсвя дом ле насць, та му ка лі та ва раў зра бі ла ся да стат ко ва, то і 
«эка ла гіч ныя» пра кты кі сыш лі ў ня быт за не пат рэб нас цю, у той час як эка-
ла гіч ныя пра бле мы то ль кі на бі ра лі аб аро ты. Аб страк тныя за клі кі са вец кіх 
пла ка таў да эка но міі рэ сур саў так са ма ні як не змя ня лі лад жыц ця і ду ман ня 
ні аўта раў, ні за моў цаў, ні тых, ка му гэ тыя пла ка ты трап ля лі ся на во чы.
Асо бас нае стаў лен не да эка ло гіі як да сур’ёзна га гла ба ль на га вы клі ку ці да 
не даў га веч най мо ды шмат у чым вы зна чае пад ыход і ды япа зон срод каў, 
які мі ды зай не ры са дзей ні ча юць ра шэн ню ці па глыб лен ню эка ла гіч ных пра-
блем. Ды зай не ры не па він ны ра біц ца эка ла гіч ны мі акты віс та мі, але ні ко лі 
не бу дзе ліш нім па ка заць, як ме на ві та мож на спры яць па ляп шэн ню эка ло гіі 
тво ра мі са міх ды зай не раў.
Ёсць роз ныя стра тэ гіі ўзняць эка ла гіч насць ды зай ну, але клю ча вым бу дзе 
пан яцце ўсвя дом ле нас ці са міх ды зай не раў. Та кія эка-ра шэн нні мо гуць быць 
пра ктыч ны мі і вы гад ны мі з фі нан са ва га пун кту гле джан ня, але ў іх асно ве — 

сап раў дная за не па ко енасць 
эка ла гіч ны мі пра бле ма мі. 
Мож на вы ка рыс тоў ваць ма-
тэ ры ялы, атры ма ныя ў вы ні ку 
пе ра пра цоў кі (тую ж па пе ру 
ды іншыя па вер хні), і ад па вед-
ныя тэх на ло гіі дру ку (шаў каг ра фія), ня гле дзя-
чы на тое, што гэ тыя ра шэн ні да ра жэй шыя за 
звы чай ныя, пры чым ка лі-ні ка лі істот на. Па спя-
хо вым пры кла дам па ўтор на га вы ка рыс тан ня 
мо жа стаць да цкі брэнд тор баў, за плеч ні каў і 
га ман цоў з тэн таў ве лі каг руз ных аўта ма бі ляў «Freitag».
Як спры яць усве дам лен ню эка ла гіч ных пра блем у на ву ча ль най дзей нас-
ці, мож на бы ло па ба чыць на вы ста ве Resolution #influenced 100  у меж ах 
BRLNDSNWK (Бер лін ска га тыд ня ды зай ну), што пра хо дзіў ле тась у кас трыч-
ні ку. На вы ста ве бы лі прад стаў ле ны тво ры сту дэн таў Ака дэ міі мас тац тваў і 
ды зай ну «Бе ца лель» (Ізра іль), Анха льц ка га ўні вер сі тэ та пры клад ных на вук 
у Дэ саў (Гер ма нія) і Уні вер сі тэ та пры клад ных мас тац тваў у Ве не (Аўстрыя). 
Пра екты дэ ман стра ва лі спро бу ўсвя до міць эка ла гіч ныя вы клі кі сён няш ня га 
дня ў рэ чыш чы пад ыхо даў і эстэ ты кі шко лы Баў хаўз. Хар чо вая індус трыя пе-
ра жы вае сур’ёзныя зме ны, але рэ ва лю цыя, якая ад бы ва ецца лі та ра ль на ця-
пер, не заў важ ная для нас, спа жыў цоў. зме ны звя за ныя з усё бо ль шай до ляй 
удзе лу на ву ко вых і ла ба ра тор ных вы шу каў у вы твор час ці ежы. Ка лі не маг-
чы ма спы ніць увар ван не на ву ко вых тэх на ло гій у пра цэ сы ства рэн ня ежы, то 
ды зай нер Маў ры цыа Со са пра па ноў вае ра біць для штуч най ежы ад мыс ло-
вы ды зайн, які да зво ліць па куп ні ку ад роз ні ваць яе з пер ша га по гля ду. Та кім 
чы нам ды зайн, інспі ра ва ны сты ліс ты кай Баў хаў зу, пра па ноў вае прад аваць 
штуч ную ежу ў вы гля дзе про стых ге амет рыч ных фор маў. Вя до ма, та кі пра ект 
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на ўрад ці за да во ліць вы твор цаў, але да зва ляе па ста віць ве ль мі сур’ёзнае 
пы тан не: для ка го на сам рэч пра цуе ды зай нер? Для вы твор цы, які за ці каў-
ле ны, каб штуч ная ежа не ад роз ні ва ла ся ад на ту ра ль най? Ці для спа жыў ца, 
які за ці каў ле ны якраз у ад ва рот ным?
Са мі вы клад чы кі ды вуч ні шко лы Баў хаўз за да ва лі ся пы тан нем, ці вы ка рыс-
тоў ваць су час ныя ім тэх на ло гіі, імі ту ючы стыль рэ чаў, які склаў ся ў мі ну лым 
і та му звык лы для спа жыў ца, аль бо ства раць но вую эстэ ты ку для та ва раў, 
зроб ле ных пры да па мо зе най ноў шых тэх на ло гій? Уплыў шко лы Баў хаўз праз 
сто га доў па каз вае, што стаў ка на но вую эстэ ты ку бы ла пра ві ль най у доў гай 
пер спек ты ве, але са мой шко ле пры нес ла ня ма ла кры ты кі і пра блем. У Баў-
хаў зе ды зай не ры пе ра асэн соў ва лі ад но сі ны па між пры ро дай і ча ла ве кам, і 
гэ та істот на змя ні лася ў вы ні ку дру гой пра мыс ло вай рэ ва лю цыі. Тэх на ло гіі 
ства ра юць ата чэн не, у якім пры ро да вы цяс ня ецца на дру гі план. У сваю чар гу, 
у пра екце Анат Се вер прад стаў ле ны аб’екты, што якраз інтэг ру юць пры ро ду 
ў га рад скую па ўся дзён насць (на прык лад, ке ра міч ная бі жу тэ рыя з на ту ра ль-
ны мі рас лі на мі).
Пра бле ма пра змер най вы твор час ці адзен ня і вы клі ка на га гэ тым за бру-
джван ня на ва ко ль на га ася род ку ад кі да мі тэк сты ль най пра мыс ло вас ці мо жа 
быць вы ра ша на ства рэн нем уні вер са ль на га адзен ня, якое лёг ка тран сфар му-
ецца, — гэ та па ка за на ў пра екце Бен джа мі на На гі. Як пі ша Ву дзі Ален: «Веч-
нае ніш то — гэ та на рма ль на, ка лі вы пра ві ль на апра ну ты для гэ та га / Eternal 
nothingness is O.K. if you’re dressed for it».
У Бе ла ру сі на зі ра ецца вя лі кі рос кід, але ма ле нь кі ды япа зон ра шэн няў для 
эка ла гіч най тэ ма ты кі: ад ма рак, што вы пус ка юцца па тэ ме эка ло гіі, да вы-
да вец кіх пра ектаў, якія па каз ва юць па тэн цы ял вы ка рыс тан ня па пе ры, атры-
ма най у вы ні ку пе ра пра цоў кі. Най бо льш рас паў сю джа нае ра шэн не  — вы-
ка рыс тан не краф та вай па пе ры (што ад на ча со ва лі чыц ца і ды зай нер скай, 
і ўпа ко вач най), а так са ма ма ку ла тур на га кар до ну для вок ла дак кніг і ў да-

ра гіх арт-вы дан нях з ма ле нь кім на кла дам. Ха рак тэр ным пры кла дам мо жа 
стаць пад руч нік бе ла рус кай мо вы Гле ба Ла ба дзен кі «Дзі ця чая за мо ва», на-
дру ка ва ная не вя лі кім ты ра жом на краф та вай па пе ры.
Па пу ляр насць і спо са бы ра шэн ня эка ла гіч ных пра ектаў уз наў ля юць пэў ныя 
каш тоў нас ці: на прык лад, якасць жыц ця, што вы зна ча ецца не спа жы ван нем 
та ва раў, а якас цю па вет ра, якім мы ды ха ем, ці ва ды, што лі ецца з кра наў, 
на яўнас цю зя лё ных зон для рэ крэ ацыі і г.д. Гэ тыя каш тоў нас ці на блі жа юць 
нас да эпо хі по стпра цы, ка лі ад рэ гу ляр най пра цы, асаб лі ва ў пра мыс ло вым 
сек та ры, эка ло гія то ль кі па гар ша ецца, а твор часць і са ма вы яўлен не да зва-
ля юць ства раць да дат ко вую вар тасць і са дзей ні чаць устой лі ва му раз віц цю.
Мо ладзь бо льш за не па ко еная эка ла гіч ны мі пра бле ма мі і бо льш ахвот на экс-
пе ры мен туе з вы клі ка мі кштал ту «жыц цё без смец ця» / zero waste. Усвя дом-
ле ны тып па во дзі наў аказ ва ецца ўрад лі вай гле бай для но вых ма тэ ры ялаў і 
пад ыхо даў фор маў тва рэн ня, спо са баў ві зу аль най ка му ні ка цыі. Та му ў эка ла-
гіч ным сек та ры на зі ра ецца ці ка вы па ра докс: на ву чан не ідзе ў ад ва рот ным 
кі рун ку — мо ладзь дзе ліц ца сва імі зна ход ка мі і ве да мі са ста рэй шым па ка-
лен нем.  

Аўтарка выказвае падзяку за падтрымку візіту на BRLNDSNWK праграмай «Культура ў
руху: рэгіянальны мабільны фонд у рэгіёне Усходняя Еўропа і ЦэнтральнаяАзія» (праект
рэалізуеццаІнстытутамімяГётэўМінску).

1. маў ры цыа Со са. Тры яднае ме ню.
2, 3. па што выя мар кі «ду май, як зя лё ныя» з се рыі «europa». 2016. 
мас та кі яўген Бя до нік і д.Сер гі ду (кіпр). мі ніс тэр ства су вя зі і інфар ма ты за цыі 
Рэ спуб лі кі Бе ла русь, Руп «Баб руй ская ўзбуй не ная дру кар ня імя 
а.ц. не па го дзі на».
4. анат Се вер. пад обна да пры ро ды (naturelike).
5. Бен джа мін на гі. пра ект noDuM.
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рэжысёр аляксандр Марчанка ўвасобіў п’есу 
андрэя іванова «крыніцы святла» ў межах 
праекта «токтэатр». Пастаноўка з элементамі 
vogue-бала вытрымлівае мяжу паміж фэнтэзі 
і сацыяльнай драмай, а персанажы казкі 
ператвараюцца ў рэальных людзей маргінальнага 
паходжання. Прастора спектакля выбудоўваецца 
як подыум (мастак андрэй жыгур) з бясконцым 
гламурным дэфіле і відэатрансляцыяй.

Ганна семяняка ў «крыніцах святла».
Фота ігара чышчэні.
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