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Не, гэ та з'я ва з імі джам — імі джам 

га ле рэі, якая не прос та зна ё мі ла 

з мас та ка мі і ства ра ла кан цэп ту аль-

ныя пра ек ты, але і ўцяг ва ла ў дыя лог 

пра мас тац тва — праз прыз му со-

цы у му, пе ра важ на на ша га, бе ла рус-

ка га, з яго ад мет ным стаў лен нем да 

жыц ця. Ча сам бы ло на ват крыўд на, 

што з-за аб ме жа ва на га па мяш кан ня 

(яшчэ паў го да та му яно бы ло да во лі 

ка мер нае) у раз мо ву ўцяг ва ец ца так 

ма ла лю дзей. Го дзе!..

Ця пер усё бу дзе інакш. Не толь кі ад рас, 

па якім мас тац кая га ле рэя «Ў» пра цуе пас ля 

пе ра ез ду. Ін шая пра сто ра — вя лі кае па мяш-

кан не з вы со кі мі сто ля мі. Ін шыя маг чы мас-

ці — у тым лі ку для маш таб ных пра ек таў. 

На но вым эта пе жыц ця га ле рэя ста ла пра-

сто рай для дыя ло гу ўсіх з усі мі. Для па чат ку 

трэ ба бы ло абраць і прад ста віць пра ект, які 

не прос та на га даў бы пра ма гут нае жа дан-

не жыць (што не да зва ляе склад ваць ру кі 

на ват у са мых не прад ка заль ных сі ту а цы-

ях), але і пад крэс ліў ім пэт раз віц ця, за сво іў 

вя лі кую пра сто ру і па ка заў яе ад кры тасць. 

Ну і стаў сім ва ліч ны.

Усе вы шэй азна ча ныя за да чы ра шае пра-

ект «Без вы клю чэн няў! У пра цэ се». Пра ад-

кры тасць — ні ко га ўжо агі та ваць не трэ ба: 

тут у чыс тым вы гля дзе без бар' ер нае ася род-

дзе (з пад' ём ні ка мі для ка ля сач ні каў). Та му 

што су час нае мас тац тва — для ўсіх. Ні я кіх 

аб ме жа ван няў у тым, каб да яго да лу чыц-

ца, ня ма. На ад ва рот, су час нае мас тац тва 

як раз пра цуе на гэ та да лу чэн не: ад ным з 

яго прын цы паў з'яў ля ец ца ін тэр ак тыў насць, 

уцяг нен не ў раз мо ву і мас тац кая пра ва ка-

цыя (у па зі тыў ным сэн се), якая пад штур хоў-

вае ча ла ве ка мя няц ца і спры яць раз віц цю 

све ту ва кол ся бе. Дзейс ны па ча так важ ны.

У па да чы Мі ха і ла Гу лі на гэта пра цуе ме-

на ві та так. Адзін з са мых ак тыў ных су час-

ных мас та коў Бе ла ру сі прак ты куе та кую 

рэд кую для на шай мас тац кай пра сто ры 

фор му, як ак цыі. Та му вы бар ку ра та ра для 

пер ша га пра ек та на но вым мес цы га во рыць 

сам за ся бе. Яго су аў та рам стаў Эл тадж 

Зей на лаў з Ба ку, у чым ёсць дэ ман стра-

цыя ад кры тас ці і дыя ло га вас ці. Бо на са мрэч 

ёсць што аб мяр коў ваць, а не прос та раз гля-

даць ра бо ты ў фо ку се «я так зма гу». Та му 

што «су час насць» — па няц це шмат сла ё вае. 

А та кая яго част ка, як contemporary art, для 

бе ла рус ка га гле да ча ўво гу ле яшчэ за гад ка. 

У ім вель мі важ ны кан тэкст, ак ту аль насць, 

жа дан не ста віць пы тан ні і шу каць пад ста вы 

для па ра зу мен няў, на ват ка лі яны да ты чац-

ца роз ных по гля даў на круж кі ці кро пач кі 

на бе лым фо не. Та му ад ра зу ж, ад са ма га 

па чат ку гле да ча імк нуц ца ўклю чыць у пра-

ект «Без вы клю чэн няў! У пра цэ се» праз ін-

клю зіў ныя твор чыя май стэр ні, якія бу дуць 

пра во дзіць са мі аў та ры. Рэд кія (але, ві даць, 

не аб ход ныя ў на шых умо вах) вы пад кі ў мас-

та цкіх прек тах, ка лі твор цы мо гуць рас ка-

заць сваю пе рад гіс то рыю і рас тлу ма чыць 

сут насць кан цэп цыі са мі, не ду ма ю чы: я 

ства рыў — ня хай хто як хо ча, так і ра зу-

мее. Хоць і апош няе не вы клю ча ец ца, тым 

больш, ка лі га вор ка пра Мі ха і ла Гу лі на...

Так і хо чац ца на зваць гэ та асвет най пра-

цай — вось яна дзе пра ся бе за яў ляе, на ша 

сла ву тая бе ла рус кая тра ды цыя, тут яна ў 

дзе ян ні! Зра біць мас тац тва зра зу ме лым 

і па ка заць, што яно на са мрэч для ўсіх, а 

не для вы бра ных і пад рых та ва ных. І мож на 

на ву чыц ца ра зу мець мас та коў, якія вы каз-

ва юц ца ў са мых роз ных фор мах (не толь кі 

праз «кар ці ны але ем»).

Ад ной з са мых жы вых фор маў су час-

на га мас тац тва з'яў ля ец ца пер фор манс. 

І ў рам ках пра ек та ад на з яго ўдзель ніц Іры-

на Ануф ры е ва пра вя ла пя ці га дзін ны пер-

фор манс-пры свя чэн не Люд мі ле Ру са вай. 

«За мест тан цаў» — га вар кая наз ва. Та му 

што ў свя до мас ці трэ ба раз ме жа ваць гэ-

тыя два ві ды мас тац тва. Са ма Іры на Ануф-

ры е ва мае доб рую прак ты ку ў вы каз ван ні 

праз плас ты ку — яшчэ з ча соў пра цы ў тэ-

ат ры ІnZhest. Але, пры ехаў шы са Шве цыі, 

дзе яна ця пер жы ве, скі роў ва ец ца ўсё ж на 

свае ка ра ні і ў бок бе ла рус ка га мас тац тва. 

Ко ле ра ва-зна ка вая сім во лі ка — та му па-

цвяр джэн не.

Але ў лю бым пер фор ман се на пе ра дзе 

ідзе сэнс, які трэ ба раз га даць ця гам дзеі. 

Жыц цё і смерць — не толь кі та му, што веч-

ная тэ ма. Яна тут аб умоў ле на ме на ві та пры-

свя чэн нем, бо мас тач ка Люд мі ла Ру са ва 

(якой ужо не каль кі га доў ня ма ся род жы-

вых) бы ла тым апан та ным ча ла ве кам, які 

на сва ёй прак ты цы яшчэ ў 1980-я і 1990-я 

да каз ваў, што праз но выя фор мы мас тац-

тва мож на га ва рыць пра важ ныя рэ чы. На іх 

пры кла дзе мож на да ка заць: Бе ла русь мае 

быць жы вой да ўспры ман ня жы во га пер-

фор ман са. Яна мае быць жы вой да ўспры-

ман ня мас тац тва на огул. Бе ла рус кае мас-

тац тва па тра буе «га рэн ня» ад твор цаў (як у 

Ру са вай) і здоль нас ці за па ліць тым са мым 

жыц цём, якое не сы хо дзіць у зям лю, не зні-

кае з пра сто ры з-за пе ра ез ду га ле рэй ці 

ку ра та раў. Яно прос та ёсць, та му што ёсць 

гра мад ства, з якім хо чац ца раз маў ляць 

так жа ад кры та.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК



Тра ды цыя пры ўно сіць у га рад скую 

пра сто ру пра фе сій нае му зыч нае 

вы ка нан не, больш вя до мая ў звяз-

цы з За ход няй Еў ро пай, на шчас це 

ўжо да стат ко ва доў га ўлас ці вая Бе-

ла ру сі. Не па спе лі скон чыц ца «Джа-

за выя ве ча ры з бан кам Бел ВЭБ», 

як Верх ні го рад га то вы пры няць 

на ступ ны фес ты валь — «Кла сі ку 

ля Ра ту шы з velcom». Ужо сён ня, 

14 лі пе ня, на пер шым кан цэр це «Лю-

бі мая кла сі ка — лю бі ма му го ра ду» 

бу дзе ба га тая пра гра ма — му зы ка 

роз ных эпох ад ба ро ка да су час-

нас ці — у вы ка нан ні Дзяр жаў на га 

ака дэ міч на га сім фа ніч на га ар кест ра 

пад кі раў ніц твам не аспрэч на га мэт-

ра Аляк санд ра Ані сі ма ва.

Фес ты валь за па нуе ў Верх нім го ра-

дзе на сем су бот ніх ве ча роў у ня змен ным 

фар ма це га рад ско га ме ра пры ем ства пад 

ад кры тым не бам з воль ным на вед ван нем. 

Ён аб' яд нае кла сі ку і іна ва цыю: ін тэр прэ-

та цыі, аран жы роў кі, са ма пра сто ра зро-

бяць «не да ступ ную» кла січ ную му зы ку 

па пу ляр най. Пры гэ тым пра гра ма бу дзе 

«тры маць план ку» — ар га ні за та ры за пра-

ша юць най леп шыя ка лек ты вы і шчыль на 

пра цу юць са змес там.

Да ста лых удзель ні каў фес ты ва лю — 

Дзяр жаў на га ака дэ міч на га сім фа ніч-

на га ар кест ра, за слу жа на га ка лек ты ву 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ака дэ міч на га 

му зыч на га тэ ат ра, кан цэрт на га ар кест-

ра «Ня мі га», му зыч най ка пэ лы «Са но-

рус» — сё ле та да лу чыц ца Прэ зі дэнц кі 

ар кестр, да рэ чы, з пры ваб ным кан цэр-

там «Кла сі ка су стра кае рок». Сваю леп ту 

ў му зыч ныя ве ча ры ўня суць ма ла дыя му-

зы кан ты — Мін скі ма ла дзёж ны ка мер ны 

ар кестр на ча ле з Кі ры лам Кі ду ком ды 

юныя вы ка наў цы на ду ха вых ін стру мен-

тах, што возь муць удзел у вы ступ лен ні 

«Ня мі гі». Пе рад пуб лі кай вы сту пяць і за-

меж ныя му зы кан ты, пад які мі ма юц ца на 

ўва зе на шы су ай чын ні кі, што па спя хо ва 

пра цу юць і гаст ра лю юць у Еў ро пе.

Кож ны з кан цэр таў у не чым ста не 

сюр пры зам, та му што поў ную пра гра му 

фес ты ва лю ар га ні за та ры не рас кры ва-

юць і абя ца юць пуб лі ка ваць пад ра бяз нас-

ці па сту по ва, але Бах, Бет хо вен, Ша пэн, 

Мо царт, Вер дзі, а так са ма тво ры, што 

рэд ка вы кон ва юц ца, — га ран та ва ны. На-

ту раль на ў змест пра гра мы ўпіс ва юц ца і 

бе ла рус кія аў та ры. «Кла сі ка ля Ра ту шы з 

velcom», якая ад каз вае на за пы ты су час-

най ма са вай пуб лі кі, — гэ та, апроч кан-

цэр таў вы со кай му зы кі, ак цыя «Сва бод ны 

ра яль», дзі ця чая пля цоў ка з фо та зо най і 

май стар-кла са мі, транс ля цыя кан цэр таў 

на вя лі кіх эк ра нах і стры мы ў сац сет ках. 

«Сва бод ны ра яль» да зва ляе кож на му ах-

вот на му сыг раць для пры сут ных лю бі мую 

кам па зі цыю. У пер шы год за ін стру мент 

се лі сем дзе сят ча ла век і выконвалі раз-

на стай ную му зы ку ад Мо цар та да Ар мі на 

ван Бю рэ на.

«Мы імк нём ся спа лу чыць кла сі ку 

і іна ва цыю, та му што хо чам, каб ар мія 

ама та раў кла січ най му зы кі па паў ня ла ся, 

і ра зу ме ем, што для гэ та га па трэ бен асаб-

лі вы па ды ход, — ка жа ды рэк тар «Мінск-

кан цэр та» Анд рэй МІ КУ ЦЭ ВІЧ. — Тут 

мы вы ка рыс тоў ва ем усе маг чы мас ці. На 

«Кла сі ке NEXT» ма ла дыя му зы кан ты бу-

дуць апра ну ты та кім чы нам, каб ус пры-

мац ца част кай на вед валь ні каў, — мы 

пра ду гле джа ем на ват та кія рэ чы. Каб 

пра гра ма бы ла больш пры ваб ная, мы 

ўвесь час да да ём неш та но вае, су час-

нае і больш скла да нае і пры гэ тым пры-

трым лі ва ем ся ней кай мя жы, бо не мо жам 

«апус ціц ца» да ба наль ных шля ге раў. Ка-

лі па гля дзець на на шу пра гра му, ві даць, 

што яна не фа ку су ец ца на пэў най эпо се, 

жан ры аль бо кі рун ку — мы на ад ва рот імк-

нём ся прад ста віць іх раз на стай насць».

Ар га ні за та ры пра мым тэкс там ка жуць, 

што «пуб лі ка, як заў сё ды, па він на быць 

у за хап лен ні», бо «кож ны кан цэрт — уні-

каль ны». Фес ты валь прой дзе ў Мін ску 

ўжо чац вёр ты раз, пры гэ тым пер шы, па 

сло вах Анд рэя Мі ку цэ ві ча, рых та ваў ся на 

пра ця гу двух га доў, бо не бы ло ўпэў не-

нас ці, што гэ та мо жа быць ці ка ва. Ака за-

ла ся, гэ та не прос та ці ка ва га ра джа нам 

і гас цям го ра да, а над звы чай ці ка ва: за 

ча ты ры га ды кан цэр ты «Кла сі кі ля Ра ту-

шы» на ве да ла больш за 160 ты сяч ча-

ла век. «Мы за ўва жы лі, што ме на ві та на 

кан цэр тах кла сі кі ў пуб лі кі менш ру хаў: 

лю дзі пры хо дзяць і слу ха юць ад па чат ку 

да кан ца, а гэ та да во лі скла да на вы тры-

маць сто я чы».

Фес ты валь з'яў ля ец ца пры кла дам па-

спя хо ва га дзяр жаў на-пры ват на га су пра-

цоў ніц тва — яго ар га ні зуе Мін скі га рад скі 

вы ка наў чы ка мі тэт пры пад трым цы кам-

па ніі velcom. Апош ні кан цэрт, дзе кла сі ка 

«су стрэ не» рок, ад бу дзец ца 25 жніў ня, а 

за гэ ты час кла січ ная му зы ка зой ме ў пе-

ра ва гах пуб лі кі крыш ку больш мес ца.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА: 
З ЛІ ТА РАЙ «Ў»

Зна ка мі тая га ле рэя па ча ла пра ца ваць на но вым мес цы

Вы ста ўкаВы ста ўка  

Нот ны ра докНот ны ра док  

КЛАСІКА&ІНАВАЦЫЯ
Сён ня ў ста лі цы рас па чы на ец ца фес ты валь кла сі кі каля Ра ту шы

Су гуч чаСу гуч ча  

Мас тац кая лі та ра ту ра 
як шлях адзін да ад на го

У рам ках Дня бе ла рус ка га пісь мен ства 

ў Іва на ве (Брэсц кая воб ласць) у па чат ку 

ве рас ня прой дзе круг лы стол бе ла рус кіх 

і за меж ных пісь мен ні каў «Мас тац кая лі та-

ра ту ра як шлях адзін да ад на го». Ар га ні за-

та ры — Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, Брэсц кі аб лас ны вы ка наў чы 

ка мі тэт, Іва наў скі рай вы кан кам, Са юз пісь-

мен ні каў Бе ла ру сі, Вы да вец кі дом «Звяз-

да», вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра».

Тра ды цыі — бо лей за дзе сяць га доў. Упер шы-

ню та кі круг лы стол быў пра ве дзе ны ў ве рас ні 

2007 го да. З та го ча су што год Дзень бе ла рус ка га 

пісь мен ства аб' яд ноў вае лі та ра та раў роз ных кра ін 

для шы ро кіх дыс ку сій дзе ля вы свят лен ня га лоў-

на га пы тан ня: «Як мас тац кая лі та ра ту ра мо жа 

аб' яд наць па мкнен ні роз ных на ро даў да мі ру і 

па ра зу мен ня, да спа сці жэн ня лё саў роз ных кра-

ін?» З 2007 го да ў Бе ла ру сі па бы ва лі пісь мен ні кі 

Ра сіі, Укра і ны, Чар на го рыі, Сер біі, Поль шчы, Літ-

вы, Азер бай джа на, Гру зіі, Кі тая, Ар ме ніі, Та джы-

кі ста на, Турк ме ні ста на, Ка зах ста на, Мал до вы і 

ін шых кра ін све ту. Асаб лі ва ак тыў ны ўдзел заўж-

ды пры ма юць лі та ра та ры з Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 

з роз ных яе рэ гі ё наў. За га ды зна ём ства ўста-

ля ва лі ся тры ва лыя між на род ныя лі та ра тур ныя 

су вя зі. Вы ні кам іх раз віц ця ста лі кні гі пе ра кла даў 

бе ла рус кай лі та ра ту ры ў све це. Паэ ты Чын гіз Алі 

аглу (Азер бай джан) і Эд вард Мі лі та нян (Ар ме нія) 

бы лі ад зна ча ны ме да ля мі Фран цыс ка Ска ры ны. 

Кні гі бе ла рус кай паэ зіі і про зы ў пе ра кла дзе на 

мо вы на ро даў све ту бы лі вы да дзе ны ў Ка за ні, 

Гроз ным, Эліс це, Ерэ ва не, Ба ку, Маск ве, Ашха-

ба дзе, Ду шан бэ...

Сё ле та ў Іва на ва збі ра юц ца пры ехаць пісь мен-

ні кі з Азер бай джа на, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, 

Лат віі, Літ вы, Мал до вы, Поль шчы, Ра сіі, Укра і ны, 

ЗША. Круг ла га стол прой дзе ў Ва ра цэ ві чах у му зеі 

На па ле о на Ор ды.

Сяр гей ШЫЧ КО




