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МАС ТАЦ ТВА 
БЕЗ АБ МЕ ЖА ВАН НЯЎ

Ма гі лёў скі му зей В. Бя лы ніц ка га-

Бі ру лі ня даў на рэа лі за ваў ці ка вы 

пра ект «Гу кі жыц ця», у якім удзел 

бра лі ме на ві та лю дзі з аб ме жа ва-

ны мі маг чы мас ця мі.

— Гэ та бы ла ін клю зіў ная пра гра-

ма на ба зе вы стаў кі з Трац ця коў скай 

га ле рэі і фон даў На цы я наль на га 

мас тац ка га му зея, — ка жа за гад чы-

ца му зея Свят ла на СТРО ГІ НА. — 

Мы за пра сі лі лю дзей роз ных па 

ўзрос це, са ма му ма лод ша му з іх 

бы ло 17 га доў. Шу ка лі іх праз та-

ва рыст ва ін ва лі даў, тэ ле фа на ва лі 

ўсім пер са наль на і за пра ша лі паў-

дзель ні чаць у пра ек це. У вы ні ку 

шмат хто ад гук нуў ся, з імі пры еха лі 

іх баць кі — прад стаў ні кі бы лі з Ма-

гі лё ва, Го ме ля, Мін ска і на ват бя-

лы ніц кай вёс кі Ві шоў Ма гі лёў скай 

воб лас ці. Да пра ек та да лу чы ла ся 

пра фе сій ная ка ман да, у якой быў 

во пыт ра бо ты з та кі мі пра гра ма мі. 

Пры еха лі су пра цоў ні кі На цы я наль-

на га мас тац ка га му зея, прад стаў ні кі 

Швед ска га ін сты ту та, саўнд-ар тыс-

ты. Усе тры дні на шай ра бо ты бы лі 

на поў не ны асаб лі вай ат мас фе рай, 

усё ра бі ла ся ў гуль ня вой фор ме, 

бы лі ка ва-паў зы, мы ра зам ха дзі лі 

на абед — усім бы ло вель мі кам-

форт на, кож ны ад чу ваў ся бе сва ім 

у ка ман дзе. І раз ня воль ваў ся. Чым 

усё за кон чыц ца, не ве даў ні хто. Усё 

за ле жа ла ад та го, як спра цуе ка ман-

да, як атры ма ец ца апі саць кар ці ну 

гу ка мі, ру ха мі. Мы па дзя лі лі ся на 

не вя ліч кія гру пы і пра ца ва лі то з ад-

ным, то з дру гім ча ла ве кам, по тым 

ін фар ма цыя апра цоў ва ла ся, і ў нас 

з' явіў ся та кі фільм «Гу кі жыц ця», або 

«Ажыў шыя кар ці ны», які даў маг чы-

масць не тра ды цый ным спо са бам 

пра чы таць мас тац кія тво ры. Гэ та 

бы ло неш та зу сім не па доб нае на 

тое, як маг ло ба чыц ца пры стан дарт-

най эк скур сіі. Мы да лі маг чы масць 

кож на му рас ка заць пра кар ці ну так, 

як ён яе ба чыць. У вы ні ку да кож най 

ства ры ла ся свая «агуч ка». «За лі лі» 

ўсё гэ та ў аў дыя-, ві дэагі ды і за пра-

сі лі экс пер таў. На мой по гляд, атры-

ма ла ся вель мі ці ка ва. Ка лі кар цін ка 

пе рад ва чыма, і ты слу ха еш гу кі да 

яе — ус пры ман не зу сім ін шае. На-

прык лад, «Зі мо вы сон» Бя лы ніц ка-

га-Бі ру лі — там спрэс зі ма, уда ле чы-

ні ста іць кап ліч ка. Бя лы ніц кі-Бі ру ля 

лю біў пі саць ці шы ню, і я не ўяў ля ла, 

што ў кар ці ну мож на ўвес ці брэх са-

бак або ры пен не сне гу. Па чы на еш 

ба чыць тое, ча го ра ней не ба чыў. 

Тую ж вё сач ку не па да лёк.

Але са мае вя лі кае да сяг нен не ў 

тым, што пра гра ма да па маг ла адап-

та вац ца асаб лі вым лю дзям, зра зу-

мець, што яны не адзі но кія. І гэ та 

не адзі ны пра ект з іх удзе лам. Да 

Ка ляд у му зеі бы ла пры мер ка ва на 

вы стаў ка ін ва лі да-ка ля сач ні ка Га лі-

ны Шы ку но вай «Ка ляд ная паш тоў-

ка». У гэ тым снеж ні пла ну ец ца па-

доб ная вы стаў ка ін ва лі да па слы ху 

Зоі Ра ку за вай. У жан чы ны, да рэ чы, 

вель мі ці ка вы лёс. Ма ці да па маг ла 

сва ёй асаб лі вай да чцэ скон чыць 

ві цеб скую ВНУ і ад быц ца як мас-

тач цы. Ця пер Зоя за му жам, у яе 

дзве свае дач кі. Яны, як і іх баць кі, 

так са ма глу ха ня мыя. Але ма ці з імі 

ак тыў на зай ма ец ца, і яны так са ма 

дэ ман стру юць пос пе хі.

ПА-СЯ МЕЙ НАМУ
На пра ця гу го да му зей В. Бя лы-

ніц ка га-Бі ру лі ар га ні зуе да маш нія 

кан цэр ты. Для гэ та га тут на дру-

гім па вер се ёсць ка мер ная за ла з 

ра я лем. Ства ра ец ца ат мас фе ра тых 

га доў, ка лі бы ло мод на за пра шаць у 

да маш нія му зыч ныя са ло ны. І му зей 

ад ра джае гэ тыя тра ды цыі. На кан-

цэр ты пры хо дзяць цэ лы мі сем' я мі.

— Мы за пра ша ем вель мі якас-

ных вы ка наў цаў і му зы кан таў, — 

удак лад няе Свят ла на Стро гі на. — 

Зна ё мім з но вы мі му зыч ны мі ін стру-

мен та мі і пра гра ма мі. У нас бы лі 

кан цэр ты фар тэ пі ян най му зы кі, 

скрып кі і фар тэ пі я на, на ват пя ці ак-

таў най ма рым бы. Вы сту па ла на ша 

опер ная спя вач ка мец ца-са пра на 

На тал ля Акі ні на. Быў кан цэрт на ша-

га зем ля ка Аляк санд ра Му зы кан-

та ва — вя до ма га вы ка наў цы фар-

тэ пі ян най му зы кі. Шмат прый шло 

мо ла дзі, прыхільнікі яго творчасці 

пры еха лі на ват з Мін ска.

У му зы кі з кар ці на мі са мая пра-

мая су вязь, лі чыць Свят ла на Стро-

гі на. Ві тольд Ка я та на віч Бя лы ніц-

кі-Бі ру ля вы рас у сям'і, дзе стала 

гу ча ла му зы ка. Ён на ват ба чыў яе 

ў фар бах. «А сыг рай мне, ма ту ля, 

жоў цень кі», — пра сіў ён сваю ма ці, 

ма ю чы на ўва зе лі пень. Не дзіў на, 

ча му яго кар ці ны та кія тон кія, лі рыч-

ныя. Са мым пер шым прад ме там на 

яго лецішчы «Чай ка» ў Цвяр ской 

гу бер ні быў ме на ві та ня мец кі ра яль. 

Той са мы, на якім ка лісь ці іг ра ла 

Соф'я Куў шын ні ка ва Іса ку Ле ві та ну, 

а ён пі саў свой «Веч ны спа кой». Тут 

усё ўза е ма звя за на.

З 1 чэр ве ня му зей ад крыў се зон 

лет ніх кан цэр таў у сва ім дво ры ку. 

Ар кестр «ВКА» з Мін ска па ра да ваў 

дзя цей і іх баць коў цу доў ным тво рам 

«Пе ця і воўк» Сяр гея Пра коф' е ва. 

Гле да чоў бы ло столь кі, што на ват не 

ха пі ла за га дзя пад рых та ва ных крэс-

лаў, і лю дзі ся дзе лі прос та на га зо-

нах, на пле дах і ды ван ках. Усім бы ло 

вель мі кам форт на і ўтуль на. Бы ла 

маг чы масць за ка заць ку ба чак ка вы. 

З во да рам гэ та га на пою яшчэ лепш 

ус пры ма ец ца мас тац тва. Яшчэ адзін 

кан цэрт пры свя ці лі Чар лі Чап лі ну, 

атры ма ла ся неш та на кшталт «кі-

не мо» — гэ та кі ореn аіr на све жым 

па вет ры. Спе цы яль на да яго бы ла 

пад рых та ва ная вы стаў ка маста коў 

Ва ле рыя Плак сі на і Ула дзі мі ра Па-

хаў цо ва, якія ў сва ёй твор час ці звяр-

та лі ся да гэ та га пер са на жа.

ГУЛЬ НЯ Ў «ХО ВАН КІ»
Гэ ты ін тэр ак тыў ны пра ект быў 

прэ зен та ва ны пад час «Но чы му зе яў» 

і меў вя лі кі пос пех. У ім удзель ні ча лі 

як зна ка мі тыя мас та кі, так і па чат-

коў цы. Пе рад на вед валь ні кам ста-

я ла за да ча рас крыць у тво ры тое, 

што аў тар сха ваў. Ма ла ды мас так 

Яў ген Зай цаў пра дэ ман стра ваў экс-

пе ры мент з зя лё ным ко ле рам, як 

той ха ва ец ца на пра ця гу го да — за-

ра джа ец ца вяс ной, бу яе ле там, змя-

няе фар бу во сен ню і амаль зні кае 

зі мой. Або трэ ба бы ло ад га даць, хто 

там сха ваў ся ў на тоў пе. Усе лю дзі 

або жы вё лы, на прык лад, з рас плю-

шча ны мі ва чы ма, а нех та адзін з 

за плю шча ны мі — па спра буй яшчэ 

знай дзі яго.

Мас тац тва па шы рае кру га гляд, 

ро біць ча ла ве ка больш аду ка ва ным 

і ці каў ным. Вя до мы мас так Ва сіль 

Па ле наў, да рэ чы, на стаў нік Ві толь-

да Бя лы ніц ка га-Бі ру лі, ства рыў у 

1920-м го дзе ці ка вую 3D-дыя ра му 

для ся лян скіх дзя цей, дзе па ка заў 

кру га свет нае па да рож жа і ўсё гэ та 

апі саў. Бо ве даў, што боль шасць з 

хлоп чы каў і дзяў чы нак ма ла дой са-

вец кай кра і ны на ўрад ці ве дае пра 

тую ж Паў днё вую Аме ры ку ці Кі тай. 

Гэ тая дыя ра ма зна хо дзіц ца ў му зеі 

Ва сі ля Па ле на ва ў Туль скай воб лас-

ці, з ім у му зея В. Бя лы ніц ка га-Бі ру-

лі вель мі вя лі кае сяб роў ства. І гэ та 

па спры я ла та му, каб вы стаў ка на 

не ка то ры час пе ра еха ла ў Ма гі лёў. 

На яе так са ма ха дзі лі сем' я мі. І дзе ці 

ка за лі, што гэ та на ват зай маль ней, 

чым ся дзець у ін тэр нэ це.

— А ця пер мы рых ту ем ся да 

на ступ на га ін тэр ак тыў на га пра ек-

та — пры во зім ка лек цыю жы ва пі су 

Лі дзіі Рус ла на вай, якая за хоў ва ец-

ца ў фон дах На цы я наль на га му-

зея, — дзе ліц ца пла на мі Свят ла на 

Стро гі на. — Бу дзе ство ра на ці ка вая 

ін тэр ак тыў ная зо на з па тэ фо нам і 

плас цін ка мі з за пі са мі пе сень Лі дзіі 

Рус ла на вай, яе фо та здым ка мі, кні-

га мі, аль бо ма мі. Бу дзе ста яць стол 

з ка рун ка вым аб ру сам, на ім — на-

столь ная лям па, шалік, у якім вы сту-

па ла ар тыст ка. Усё гэ та аса біс тыя 

рэ чы Лі дзіі Анд рэ еў ны, якія ў свой 

час па кла па ці ла ся на быць ко ліш ні 

ды рэк тар На цы я наль на га мас тац-

ка га му зея БССР Але на Ала да ва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та Свят ла ны СТРО ГІ НАЙ.

Гуль ні ў хо ван кі, «ажыў шыя»
 кар ці ны, да маш нія кан цэр ты...

 У тэ му
Шмат ці ка вых раз на стай ных пра ек таў рэа лі зу юць і ін шыя му зеі Ма гі-

лёў шчы ны. Гэ та вя сель ныя аб ра ды, май стар-кла сы, на ву ко выя лек цыі. І 
вель мі час та му зей ныя пра гра мы ства ра юц ца з раз лі кам на «асаб лі вых 
лю дзей». Аб лас ны края знаў чы му зей імя Е. Ра ма на ва да па ма гае дзе цям з 
асаб лі вас ця мі псі хіч на га раз віц ця хут чэй адап та вац ца ў гра мад стве.

— Па су мес ным пла не мы пра цу ем са спе цы я лі за ва най шко лай, дзе ву-
чац ца та кія дзе ці, — удак лад няе стар шы на ву ко вы су пра цоў нік му зея 
Воль га БОН ДА РА ВА. — Пра ект на зы ва ец ца «Му зей і дзе ці». За пус ці лі 
мы яго тры га ды та му. Да нас пры хо дзяць школь ні кі ма лод шых кла саў, і 
мы пра во дзім з імі за ня ткі на ба зе на шых экс па зі цый. Уліч ва ю чы, што гэ та 
менш ус ед лі выя і ўваж лі выя дзе ці, на шы за ня ткі пра хо дзяць з ін тэр ак тыў-
ны мі гуль ня мі, вік та ры на мі. Тэ мы вель мі роз ныя. Апош няе, што мы ра бі лі, 
гэ та ма люн кі да Дня аба ро ны дзя цей. У нас у му зеі пра во дзі ла ся вы стаў ка 
гэ тых ра бот. Ка рысць ад та кіх за ня ткаў вель мі вя лі кая. Дзя цей ця пер не 
па знаць. Да нас яны пры хо дзяць за мкну ты мі, шмат хто са ро мец ца ўзяць у 
ру кі ало вак. Па сту по ва гэ та пра хо дзіць, раз ві ва юц ца іх твор чыя схіль нас ці, 
з'яў ля ец ца ці ка васць. Гэ та ім да па ма гае хут чэй са цы я лі за вац ца ў гра мад-
стве, знай сці агуль ную мо ву з ад на год ка мі. Мас тац тва не толь кі аду коў вае, 
але і яд нае, наш пра ект пра мое та му свед чан не.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Між ін шымМіж ін шым

ХТО, 
КА ЛІ 

НЕ МЫ?
У кан цы чэр ве ня 

ад бы ла ся прэм' е ра 

бе ла рус ка га 

са цы яль на га 

рэ алі ці-се ры я ла «Хто, 

ка лі не мы». Кож ная 

се рыя па ды мае пэў ныя 

праб ле мы лю дзей 

з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі ў на шай 

кра і не і рас каз вае, як 

іх вы ра шаць. Пер шая 

бы ла пры све ча на ін-

ва лі дам-ка ля сач ні кам, 

дру гая — не ві ду шчым 

лю дзям. Прэ зен та цыя 

дру гой се рыі прай шла 

на мі ну лым тыд ні.

— Се ры ял рас каз вае 

пра тое, як мож на спрас ціць 

жыц цё лю дзей з ін ва лід нас-

цю ў Бе ла ру сі, — рас па чаў 

іні цы я тар пра ек та Аляк-

сандр АЎ ДЗЕ ВІЧ. — На-

прык лад, з яго вы да ве да-

е це ся, як, згод на з за ко нам, 

па бу да ваць пан дус у ся бе ў 

пад' ез дзе ці ў якім-не будзь 

гра мад скім мес цы.

Ад мет насць се ры я ла 

яшчэ і ў тым, што ўсе скла-

да ныя пы тан ні па ды ма юц ца 

ў роз ных ка міч ных сі ту а цы-

ях. Та му яго мож на з го на-

рам на зы ваць пер шым бе-

ла рус кім сіт ка мам.

— Спа чат ку мы прос та 

ха це лі рас ка заць аб тым, 

як лю дзі з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі вы ра ша юць 

роз на га кштал ту праб ле мы. 

Але ўсё гэ та па да ло ся нам 

вель мі сум ным, і мы вы ра-

шы лі на даць се ры я лу ка ме-

дый нас ці, каб пры цяг нуць 

агуль ную пуб лі ку, а пас ля 

ўжо рас каз ваць пра важ ныя 

рэ чы. У нас ёсць сцэ на рыст, 

які і вы дум ляе смеш ныя гіс-

то рыі для ге ро яў, — рас каз-

вае Аляк сандр.

Га лоў ны мі ге ро я мі се ры-

я ла з'яў ля юц ца сяб ры, якія 

пе ра еха лі жыць у Мінск і 

су ты ка юц ца з роз ны мі пе-

ра шко да мі. У пер шай се рыі 

сю жэт вы бу доў ваў ся ва кол 

ге ра і ні, якую сыг ра ла Аляк-

санд ра Чы чы ка ва, пе ра мож-

ца «Міс све ту на ін ва лід най 

ка ляс цы — 2017», у дру-

гой — ва кол хлоп ца з сін дро-

мам Даў на. Аў та ры вы вод-

зяць лю дзей з ін ва лід нас цю 

ў ста тус ге ро яў, а маг чы ма 

на ват і зо рак.

— На ша за да ча ў тым, 

каб лю дзі не толь кі па смя-

я лі ся пад час пра гля ду се-

ры я ла, але і за ду ма лі ся аб 

тым, што яны мо гуць з гэ тай 

праб ле май зра біць і ку ды 

пай сці. Каб яна вы ра шы ла ся 

не праз год, а за раз і тут, — 

дзе ліц ца іні цы я тар пра ек та. 

Да рэ чы, дру гую се рыю ўжо 

за раз мож на па гля дзець на 

ютуб-ка на ле іnvaLІFE.

Хо чац ца ве рыць, што се-

ры ял са праў ды да сяг не вя-

лі кай па пу ляр нас ці, а пас ля 

яго пра гля ду гра мад ства за-

ду ма ец ца аб тым, як да па-

маг чы лю дзям з аб ме жа ва-

ны мі маг чы мас ця мі. Бо хто, 

ка лі не мы?

Мар га ры та ГАЙ ДАР ЖЫ,

сту дэнт ка ІV кур са 

факультэта 

журналістыкі БДУ.

Саўнд-ак цёр са Шве цыі Ян КАР ЛЕ КЛЕФ за піс вае гу кі, якія ства ра юць удзель ні кі.

Лю боў да му зея 
па чы на ец ца з сям'і.


