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У Ма гі лёў 
едзе 

M@rt.кан такт
Квіт кі на прад стаў лен ні па-

пу ляр на га між на род на га 

ма ла дзёж на га тэ ат раль на га 

фо ру му, які па тра ды цыі 

пач нец ца з 21 са ка ві ка і за-

кон чыц ца ў між на род ны 

дзень тэ ат ра 27 са ка ві ка, 

па сту пяць у про даж ужо на 

на ступ ным тыд ні — 15 сту-

дзе ня. Як па каз вае прак ты-

ка, боль шая іх част ка рас-

куп ля ец ца ўжо ў пер шыя 

дні. Фес ты валь ная афі ша 

абя цае быць на сы ча ная і 

ці ка вая. У асноў най пра-

гра ме фо ру му 23 спек так лі 

і тэ ат раль ныя пра ек ты 23 

тэ ат раў з 10 кра ін све ту. 

Гос ці пры едуць з Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Гру зіі, Лат віі, Ар ме ніі, 

Украі  ны, Із ра і ля, Пры дняст-

роўя, Поль шчы, Літ вы.

— Мы за пра сі лі як но выя ка-

лек ты вы, так і тыя, чыя твор-

часць спа да ба ла ся ма гі ляў ча-

нам — гэ та тэ атр «Май стэр ня» 

і «Не вя лі кі дра ма тыч ны тэ атр» 

з Санкт-Пе цяр бур га, — рас-

ка заў ды рэк тар Ма гі лёў ска-

га аб лас но га тэ ат ра Анд рэй 

НО ВІ КАЎ. — З ці ка вых асоб, якія 

да лі зго ду на ўдзел у фес ты ва лі, 

мы ча ка ем вя ду чых рэ жы сё раў 

і пе да го гаў — Льва Эрэн бур га, 

Ры го ра Каз ло ва, за слу жа ную ар-

тыст ку Ар ме ніі На ры нэ Гры га ран 

з бліс ку чым мо нас пек так лем. Да 

нас пры е дзе Вя лі кі тэ атр ля ле к 

з Санкт-Пе цяр бур га са сва ім 

на тхняль ні кам — га лоў ным рэ-

жы сё рам Рус ла нам Ку ра шо вым. 

Ён вя зе па ста ноў ку «Чу жы» па-

вод ле ад най мен най апо вес ці 

Аль бе ра Ка мю.

На огул, у пра гра ме шмат кла сі-

кі: Чэ хаў, Маль ер, Го галь, Шварц, 

Шэкс пір. Але гэ та но выя пра чы-

тан ні вя до мых нам тэкс таў: па дзеі 

там час цей за ўсё па да юц ца гра-

тэск на, на ват ка ры ка тур на.

Тра ды цый на ў рам ках фо ру му 

ад бу дуц ца май стар-кла сы, бу дзе 

пра ца ваць май стэр ня ма ла дой 

рэ жы су ры, прой дуць аб мер ка-

ван ні па ста но вак з удзе лам вя-

ду чых тэ ат раз наў цаў. Упер шы ню 

бу дзе прад стаў ле на аж тры спек-

так лі на бе ла рус кай мо ве — гэ та 

«Рэ ві зор» зна ка мі тых рэ жы сё раў 

Мі ка лая Пі ні гі на і Дзміт рыя Ціш-

ко ў вы ка нан ні ар тыс таў На цы я-

наль на га ака дэ міч на га тэ ат ра імя 

Ян кі Ку па лы, па ста ноў ка ма ла до-

га рэ жы сё ра Ка мі лі Ху са і на вай 

«Жоў ты пя со чак» па ма ты вах 

апо вес ці Ва сі ля Бы ка ва, дзе ро лі 

вы кон ва юць ар тыс ты Ма гі лёў ска-

га драм тэ ат ра, і «Па ля ван не на 

ся бе» Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 

бе ла рус кай дра ма тур гіі.

За ста ец ца да даць, што ца на 

бі ле таў у гэ тым го дзе скла дае ад 

10 да 35 руб лёў. На быць іх мож на 

і праз ін тэр нэт — на сай це драм-

тэ ат ра раз ме шча на спе цы яль ная 

спа сыл ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

У пер шай за ле га ле рэі зна хо-

дзяц ца ра бо ты ма гі лёў скіх фо та-

мас та коў. Ад нак гэ та не су час ныя 

ра бо ты, а рэт ра спек ты ва. Гля дач 

уба чыць здым кі, зроб ле ныя ў 

1970—1990-х га дах удзель ні ка мі 

там тэй шых фо та клу баў. Ства раль-

ні кі гэ тай экс па зі цыі ад зна ча юць, 

што на роз ных эта пах свай го ста-

наў лен ня ма гі лёў ская фа та гра фія 

ме ла роз ныя ха рак тэр ныя ры сы. 

У свой час вя ду чую па зі цыю зай-

ма ла да ку мен таль ная, пуб лі цыс-

тыч ная фор ма. Ад нак ця пер фа та-

гра фія зай ме ла но выя пры кме ты і 

раз ві ва ец ца ў роз ных на прам ках: 

ад тра ды цый на га кла січ на га да 

воб раз на га, дэ ка ра тыў на га, аса-

цы я тыў на га, ад да ку мен таль на га 

рэ парт ажу да кар ці ны на сты ку 

луб ка, жы ва пі су і гра фі кі.

Ім ёны та кіх фа то гра фаў, як Зі-

но вій Шэ гель ман і Па вел Ціш коў-

скі, вя до мыя не толь кі ў Ма гі лё ве. 

На вед валь ні кі вы стаў кі ўба чаць 

ра бо ты па чы наль ні каў твор чай 

фа та гра фіі го ра да на Дняп ры. 

Ся род аў та раў — Аляк сандр Сід-

ле раў і Карл Яна віц кі, так са ма іх 

пас ля доў ні кі — Ге надзь До ндзік, 

Ана толь Тал ка чоў, Іры на Са во сі-

на, Ге надзь Кар чэў скі, Алякс андр 

Лі цін, Мі рон Шчуд ло і ін шыя. Усе 

яны з'яў ля юц ца прад стаў ні ка мі 

ма гі лёў скіх на род ных фо та клу баў 

«Вя сёл ка» і «Сту дыя 3 рlus».

Ка лі кро чыць па вы стаў цы да-

лей, на сты ку дзвюх за лаў мож на 

ўба чыць ра бо ты гро дзен кі Лю бо ві 

Бло ха вай. Яе ра бо ты пры све ча ны 

ліч ба вым тэх на ло гі ям, ад нак не 

толь кі ім. Вось што яна са ма рас-

каз вае пра свае ра бо ты: «У якім 

бы ста год дзі ні жыў ча ла век, яму 

заў сё ды па тра бу ец ца ін фар ма-

цыя аб тым, што ад бы ва ец ца ў 

кра і не, у све це. Ча ла век ад чу вае 

пра гу і да мас тац кай лі та ра ту-

ры, якая фар мі руе мас тац кі густ 

і вы хоў вае роз на ба ко вую асо бу. І 

яму трэ ба мець ста сун кі і з ін шы-

мі. Усё гэ та ста ла да сяж ным «тут 

і ця пер» дзя ку ю чы смарт фо нам 

і ін тэр нэ ту. Ін тэр нэт — леп шае 

вы на ход ніц тва для ўста ля ван ня 

зно сін, для хут ка га атры ман ня 

ін фар ма цыі, дзе б ча ла век ні 

зна хо дзіў ся. На ват у гра мад скім 

транс пар це. Ін тэр нэт — гэ та леп-

шае, што пры ду ма ла ча ла вец тва 

за апош ні час». На ту раль на, з та-

кім мер ка ван нем аў та ркі мож на 

не па га дзіц ца. Бо ча сам ін тэр нэт 

не толь кі да па ма гае ўста ля ваць 

ста сун кі, але і «за бі рае» нас ад 

на шых рэ аль ных бліз кіх лю дзей. 

У сва іх не вя ліч кіх фо та пад бор-

ках аў тар па ка за ла роз насць 

кан так та ван ня і баў лен ня воль-

на га ча су на пры кла дзе гра мад-

ска га транс пар ту. Хтось ці чы тае 

га зе ту, хтось ці ся дзіць у сва ім 

смарт фо не, а хтось ці за ду мен на 

па зі рае ў акно, за быў шы ся пра 

паў ся дзён нае...

Яшчэ ад на ці ка вая пад бор-

ка, зня тая так са ма ў Грод не 

Аляк санд рам Са ен кам яшчэ ў 

2008—2009 га дах, на зы ва ец ца 

«Еду ны». На здым ках мож на па-

ба чыць буд ні даб ра чын най ка та-

ліц кай ар га ні за цыі «Ка ры тас». 

У яе ме жах ма на хі ні раз да юць 

бяс плат ныя абе ды бяз до мным і 

ма ла ма ём ным лю дзям і тым, чый 

пры бы так не пе ра вы шае 50 еў ра. 

Сёст ры-ма на хі ні са мі га ту юць 

стра вы, раз мяр коў ва юць цёп лыя 

бул кі све жа га хле ба ся род тых, 

хто за ві таў да іх на абед. Усё — 

дзе ля да па мо гі тым, хто по бач, і 

здзяйс нен ня доб рых спраў Хрыс-

та на гэ тай зям лі, што ўда ла ад-

люст ра ва на на фо та.

Да во лі паэ тыч на вы гля да юць 

ра бо ты ма зы ра ні на Аляк санд ра 

За зу лі. Наз вы яго ра бот «Са мо та 

не ад кры тас ці», «Свят ло ў акне» 

га во раць са мі за ся бе. На іх са-

праў ды ба чыц ца да во лі ма ляў ні-

чая сця на, ра ман тыч нае акно ў 

драў ля най лішт ве. А вось ра бо та 

«Не ба жыц ця» ўво гу ле над звы чай 

ары гі наль ная. На фо не сі ня га не ба 

вы яў ле ны... звы чай ныя ка ма ры. 

Аказ ва ец ца, яны хма ра мі ра яц ца 

над Пры пяц цю ў маі-чэр ве ні і пры 

гэ тым зу сім не ку са юц ца. Да рэ чы, 

ка ма ры на гэ тым па лат не на гад-

ва юць хут чэй бе лыя дзьму хаў цы, 

якія ўзля це лі да ня бёс.

Ад на з са мых моц ных се рый 

вы стаў кі — пад бор ка Але ны Яра-

шэ віч з Асі по віч пад наз вай «Прос-

та лю дзі». Гэ та пра ект пра звы-

чай ных вяс коў цаў, якія пра цу юць 

на зям лі. «Зем ля ро бы. Ся ля не. 

Пра цаў ні кі... Час та пра іх ка жуць 

зня важ лі ва «кал гас ні кі». Ча сам 

на ўмыс на-па фас на — «соль зям-

лі». Прос та лю дзі», — так тлу ма-

чыць кан цэп цыю сва іх ра бот са ма 

аў тар. Яе фо та здым кі чап ля юць 

рэа ліс тыч нас цю, пра ста той. У іх 

па ка за на тое, што мы пры звы ча і-

лі ся не за ўва жаць, але на што вар-

та бы ло б звяр нуць ува гу...

Да рэ чы, 207 595 кі ла мет раў — 

та кая пло шча Бе ла ру сі. Та му вы-

стаў ка і атры ма ла ад па вед ную 

наз ву #дом207,595. За гэ ты мі ліч-

ба мі — шум вя лі кіх га ра доў і ці-

шы ня ма лень кіх вё сак, лю дзі, якія 

там жы вуць, іх по быт, да ро гі, які мі 

яны хо дзяць. Ад ным сло вам, гэ та 

жыц цё, якое і ста ла га лоў най тэ-

май экс па зі цыі.

— Гэ тай вы стаў кай мы спра-

ба ва лі па ка заць, як раз ві ва ец ца 

сён ня су час ная на цы я наль ная 

фа та гра фія, — рас каз вае ку ра-

тар — фа то граф Ма ры на Ба цю-

ко ва. — Куль тур нае жыц цё кра і ны 

не скан цэнт ра ва на толь кі ў Мін ску. 

У ін шых га ра дах Бе ла ру сі пра цуе 

шмат та ле на ві тых, удум лі вых аў та-

раў, ра бо ты якіх трэ ба па каз ваць 

шы ро кай аў ды то рыі.

Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць да 

21 сту дзе ня і ад кры та для на вед-

ван ня.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ПРОС ТА ЛЮ ДЗІ. 
НЕ ПРОС ТА ФА ТО ГРА ФЫ

Вер ні сажВер ні саж

Са браць ра зам ра бо ты фа то гра фаў з роз ных мес цаў на шай 

кра і ны — доб рая ідэя. Каб уба чыць на рэш це, чым жы ве 

не толь кі ста лі ца, але і рэ гі ё ны. Каб па спра ба ваць ад чуць 

са праўд нае жыц цё та кім, якім ба чаць яго мяс цо выя жы ха ры. 

#дом207,595 — ме на ві та так на зы ва ец ца вы стаў ка, якая 

па ча ла экс па на вац ца ў мас тац кай га ле рэі «Уні вер сі тэт 

куль ту ры», што мес ціц ца ў ста ліч ным Па ла цы Рэс пуб лі кі. 

І вы са праў ды не ўба чы це там ра бо ты мін скіх май строў. Тым 

і ці ка вая, і па-свой му пры ваб ная гэ та экс па зі цыя.

З се рыі «Еду ны» 
Аляк санд ра Са ен кі. 
Грод на.

«Не ба жыц ця». Аляк сандр За зу ля. Ма зыр.


