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СМАК КО ЛЕ РАЎ 

У ЮБІ ЛЕЙ НЫМ СВЯТ ЛЕ
Час, ка лі На цы я наль ны мас тац кі му зей ад-

зна чае свой 80-ы дзень на ра джэн ня, асаб лі ва 

плён ны для на вед валь ні каў: ад мет ныя пра ек-

ты, су стрэ чы ды на ват па да рун кі. Іх му зей не 

кла дзе на па лі цы ў схо ві шчах, а прад стаў ляе 

гле да чу. 

На прык лад, на пя рэ дад ні свя та па да рун кі скла лі 

экс па зі цыю «Пра шу пры няць у дар...», дзе вы стаў ле-

ныя са мыя знач ныя экс па на ты, атры ма ныя ў апош-

нія дзе ся ці год дзі. За апош нія 20 га доў му зей ную 

ка лек цыю па поў ні лі 4972 па да рун кі.

І лі та раль на дня мі ка лек цыя зноў па поў ні ла ся 

каш тоў нас ця мі для на цы я наль най куль ту ры: дзя-

ку ю чы га на ро ва му кон су лу Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 

Ла за не Анд рэю На жэс кі ну на ша кра і на ця пер мае 

яшчэ тры кар ці ны на ша га зна ка мі та га зем ля ка Фер-

ды нан да Ру шчы ца. Да гэ туль у му зеі быў адзін яго 

твор — з больш чым 30 ты сяч экс па на таў. Асно ву 

ка лек цыі му зея, гіс то рыя яко га па чы на ла ся ў 1939 

го дзе з за сна ван ня Дзяр жаў най кар цін най га ле рэі, 

за кла ла Але на Ала да ва, апан та ны ды рэк тар, якая 

ўзна ча лі ла ўста но ву ўжо пас ля вай ны. Дзя ку ю чы 

ёй, у пры ват нас ці, у Бе ла ру сі ёсць тво ры зна ка мі-

тых рус кіх мас та коў. Част ка са мых ад мет ных ра бот 

уклю ча на ў па ста ян ную экс па зі цыю. А шэ раг тво раў, 

якія да юць маг чы масць атры маць уяў лен не пра пэў-

ны пласт мас тац тва, дэ ман стру юц ца на ад мыс ло-

вых вы стаў ках. Ад на з та кіх — «Рус кі ім прэ сі я нізм», 

што пра хо дзіць за раз.

Ко ле ра выя ўсплёс кі, праз якія пра сту пае не столь-

кі жыц цё, коль кі яго ад чу ван не, ды ня пэў насць лі ній, 

за якой ста іць упэў не насць аў та раў у абра ным кі рун-

ку — тое, што пры му шае ве рыць у маг чы масць чыс-

та га мас тац тва і праз 100 га доў пас ля та го, як бы лі 

ство ра ныя гэ тыя ра бо ты. Але ёсць яшчэ ад но, чым 

кра нае гэ та вы стаў ка: дае пад ста ву пе ра гле дзець 

улас ныя ад но сі ны да рус ка га мас тац тва мя жы XІX—

XX ста год дзяў, ады сці ад стэ рэа тып на га по гля ду, 

аб умоў ле на га ве да мі пра не ўмі ру чы рэа лізм. Прытым 

што пад ува гай мас та коў-ім прэ сі я ніс таў (якія ста я лі 

ля вы то каў гэ тай плы ні) бы ла ўсё ж рэ ча іс насць. 

Але ж по гляд на яе і вы ні ко вае ад чу ван не мо ман ту 

вы клі ка лі на столь кі моц ныя эмо цыі, што кі ру нак, які 

ўра зіў Па рыж у пры кан цы ХІХ ста год дзя, ака заў ся 

да во лі плён ны і пе рай шоў ме жы эпох і кра ін.

...Рус кі мас так Кан стан цін Ка ро він быў за хоп ле-

ны Па ры жам і лю біў яго ад люст роў ваць — роз ным, 

у роз ныя ча сы дня, з роз ным на стро ем, ад чу ван нем. 

Ву чань Аляк сея Са ўра са ва і Ва сі лія Па ле на ва, ён 

імк нуў ся да твор чай ад мет нас ці, што яму не маг-

лі да ра ваць на стаў ні кі, ад да ныя ака дэ міз му. А ён 

толь кі больш ума цоў ваў ся ў жа дан ні быць ін шым, 

маг чы ма, ка лі пры слу хоў ваў ся да сва іх ад чу ван няў 

у роз ных ванд роў ках. Але Па рыж ста не для яго го-

ра дам-ма рай, го ра дам-лё сам: ці прад чу ваў Ка ро він, 

што тут яму вы пад зе па мер ці ў 1939 го дзе, амаль у 

га ле чы?.. Але не хо чац ца ду маць пра гэ та, ка лі гля-

дзіш яго «Ве ча ро вы Па рыж» — ён ва біць і на тхняе 

на вір лі вае жыц цё. Гэ ты твор зна хо дзіц ца ў ка лек-

цыі На цы я наль на га мас тац ка га му зея Бе ла ру сі, як 

і яшчэ больш за дзя ся так ра бот май стра.

І не толь кі яго. Ся род тых, ка го мож на на зваць 

рус кі мі ім прэ сі я ніс та мі, — шэ раг ім ёнаў, якія шмат 

для ка го мо гуць стаць пер са наль ны мі ад крыц ця-

мі. Сяр гей Ві на гра даў, Аб рам Ар хі паў, Аляк сандр 

Ма ра ваў, Ле а нід Тур жан скі, на ват Ва лян цін Ся роў 

ды ін шыя ства ра лі ў ім прэ сі я на ліс тыч най ма не ры. 

Уплыў ім прэ сі я ніз му быў на столь кі моц ны, што не 

аб мі ну лі яго сва і мі пры хіль нас ця мі не ка то рыя са-

вец кія мас та кі, праў да, уме ла ха ва лі свае «фар-

маль ныя» по шу кі ў час па на ван ня «пра віль ных» 

по гля даў. Ад нак ім прэ сі я нізм ака заў ся не пе ра мож-

ны і ўсё роў на пра бі ваў ся праз рэа ліс тыч ны по гляд 

на жыц цё. Як та ле на ві та гэ та мож на бы ло ра біць, 

свед чыць вы стаў ка, дзе на зі ра еш асоб у мас тац тве, 

якіх не здо ле ла пе ра маг чы рэ ча іс насць.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

— Гэ та во пыт ві зу аль на-

га тэ ат ра, звя за на га з вя лі-

кім уплы вам му зы кі. Та ко га 

яшчэ не бы ло, гэ та цал кам 

экс пе ры мен таль ная ра бо та. 

Ці ка ва, як пра цуе ак цёр, як 

вы бу доў ва юц ца ўза е ма ад но-

сі ны ў та кім тэ ат ры, дзе ня ма 

дыя ло гу і слоў, — па дзя лі ла ся 

ўра жан ня мі за гад чык ад дзе-

ла тэ ат раль на га мас тац тва 

Цэнт ра да сле да ван няў бе-

ла рус кай куль ту ры, мо вы і 

лі та ра ту ры На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Ве-

ра ні ка ЯР МА ЛІН СКАЯ. Яна 

не ад на ра зо ва пры сут ні ча ла 

на фес ты ва лі як кры тык, а 

сё ле та ўпер шы ню ўзна ча лі ла 

жу ры.

На огул сё лет няя афі ша бы-

ла вель мі на сы ча ная і раз на-

стай ная. На ўдзел у фо ру ме 

бы ло па да дзе на 27 за явак, 

але ў пра гра му ўвай шло толь-

кі 12 спек так ляў. Але і гэ та 

так са ма рэ корд. «Фес ты валь 

быў больш на сы ча ны спек так-

ля мі, чым па пя рэд нія, з'я ві лі-

ся но выя гос ці, — ад зна чы ла 

Ве ра ні ка Яр ма лін ская. — Гэ-

тым ра зам бы ло больш экс пе-

ры мен таль ных ра бот, но вых 

фор маў: гэ та і Па вел Пра жко 

з яго «Дву ма пярс цён ка мі», 

і вель мі па пу ляр ны сён ня 

Кан стан цін Сце шык, «Ля це лі 

арэ лі» яко га па ка заў го мель-

скі тэ атр, і мод ны дра ма тург 

Дзміт рый Ба га слаў скі».

Экс пер ты ад зна чы лі ўкра ін-

скі «ва ры янт» спек так ля «Та-

та, ты мя не лю біў?» Дзміт рыя 

Ба га слаў ска га ад Кі еў ска га 

ака дэ міч на га тэ ат ра «За ла-

тыя ва ро ты»: пры го жая сцэ-

ніч ная мо ва, вы со кі ўзро вень 

шко лы ак цёр ска га мас тац тва. 

Па ста ноў ка, да рэ чы, ста ла сё-

ле та фа ва ры там, атры маў шы 

ўзна га ро ду ў на мі на цыі «Най-

леп шы спек такль». Для дра-

ма тур га Ба га слаў ска га фес-

ты валь на огул быў зор ны, бо 

яго ны твор «Ці хі шор гат ады-

хо дзя чых кро каў» на зва лі 

най леп шай п'е сай су час на га 

бе ла рус ка га аў та ра.

Ак цё ра Го мель ска га га рад-

ско га ма ла дзёж на га тэ ат ра 

Дзміт рыя По пчан ку, які сыг-

раў Ста са ў спек так лі «Ля це лі 

арэ лі» (на фота), пры зна лі пе-

ра мож цам у на мі на цыі «Най-

леп шая муж чын ская ро ля». 

Уз на га ро да за най леп шую 

жа но чую ро лю да ста ла ся 

Ган не Се мя ня цы — яе Дзі на 

са спек так ля «Сі ро жа» бы ла 

не па раў наль ная. За най леп-

шыя ро лі дру го га пла на ўзна-

га ро дзі лі Аляк санд ра Ярэ му 

(спек такль «Та та, ты мя не лю-

біў?») і Лі зу Аст ра хо ву (спек-

такль «Ля це лі арэ лі»). Вер-

дыкт «Най леп шая рэ жы су ра» 

атры маў спек такль «Сі ро жа» 

Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе-

ла рус кай дра ма тур гіі. А най-

леп шая сцэ наг ра фія, на дум ку 

жу ры, бы ла ў спек так ля «Сір-

та кі» Ма гі лёў ска га аб лас но га 

тэ ат ра дра мы і ка ме дыі імя 

В. Ду ні на-Мар цін ке ві ча.

Тое, што ў бе ла рус кай дра-

ма тур гіі ёсць бу ду чае, тэ ат-

раз наў цы не су мня ва юц ца.

— З'яў ля юц ца но выя п'е сы, 

но выя ім ёны. Юлія Чар няў-

ская, на прык лад, — рэ зю муе 

стар шы ня жу ры. — Яна пе да-

гог, вы кла дае ва ўні вер сі тэ це, 

а па ра лель на пі ша п'е сы, якія 

за па тра ба ва ныя ў тэ ат рах. 

Мы ж ве да ем, што сён ня вель-

мі скла да на тра піць на сцэ ну, 

трэ ба, каб рэ жы сёр ад даў пе-

ра ва гу ме на ві та твай му тво ру. 

А сён ня пай шла та кая тэн дэн-

цыя, што рэ жы сё ры са мі шмат 

ства ра юць п'ес і шмат зай ма-

юц ца ін сцэ ні роў ка мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ФАР МАТ ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТАЎ
Чым па ра да ваў VІІ рэс пуб лі кан скі фес ты валь на цы я наль най дра ма тур гіі

Тэ атрТэ атр

— Лю дзям сён ня не ха пае 

цёп лай ат мас фе ры, — га во-

рыць ды рэк тар га ле рэі Люд-

мі ла ШЫМ БА ЛЁ ВА. — Яны 

пры хо дзяць па гля дзець вы-

стаў ку, але ім не да стат ко ва 

толь кі па слу хаць эк скур са во-

да, ім важ на аб мер ка ваць па-

між са бой ура жан ні, па чуц ці, 

атры маць ней кую но вую ін-

фар ма цыю...

Яе і пад рых та ваў для гас-

цей га лоў ны за ха валь нік фон-

даў Алег Ку ра шоў. Ён пра вёў 

прэ зен та цыю, пры све ча ную 

мас тац кім тра ды цы ям ста лі-

цы Фран цыі па чат ку мі ну ла-

га ста год дзя. Ча му Па рыж, 

спы та е це вы? Та му, што тэ-

ма су ад но сіц ца з вы стаў кай, 

якая ця пер раз ме шча на ў 

за лах га ле рэі. Тут, да рэ чы, 

упер шы ню ў Бе ла ру сі экс па-

ну ец ца ка лек цыя лі таг ра фій 

«Па ра гра фы» Па бла Пі ка са. 

У пра ект увай шла 61 ра бо та 

з пры ват ных збо раў Гер ма ніі, 

Бель гіі і Фран цыі.

Ад на з за лаў пры све ча на 

зна ка ва му тво ру іс пан ска-

фран цуз ска га мас та ка. Экс-

прэ сіў нае па лат но «Гер ні ка» 

бы ло на пі са на ў 1937 го дзе. 

Яно ста ла пуб ліч ным пра тэс-

там су праць бам бар дзі роў кі 

на цыс та мі бас кон ска га го ра-

да Гер ні кі. Ары гі нал кар ці ны 

зна хо дзіц ца ў Мад ры дзе, а 

вось ма люн кі для зна ка мі-

тай ра бо ты мож на па ба чыць 

у го мель скай га ле рэі за раз. 

На вы стаў цы прад стаў ле ны 

ўвесь шлях ства рэн ня гэ тай 

вост рай са цы яль на-па лі тыч-

най кар ці ны ў 37 эс кі зах.

Да рэ чы, ці ка ва па зна ё міц-

ца з ран ні мі ра бо та мі агуль на-

вя до ма га май стра. Яны на пі-

са ны ў час, ка лі Пі ка са жыў 

на два га ра ды: у Бар се ло не 

і ў Па ры жы. Яго ра бо ты пра-

сяк ну ты роз на ка ля ро вас цю 

жыц ця фран цуз скай ста лі цы, 

а лю бі мы мі ма ты ва мі ста но-

вяц ца ма люн кі за ка ха ных 

па ра чак, сцэн у ка фэ і ка ба-

рэ, — рас каз вае стар шы за-

ха валь нік фон даў го мель-

скай мас тац кай га ле рэі імя 

Гаў ры і ла Ва шчан кі Тац ця на 

БА РЫ СА ВА: — У гэ ту ж се-

рыю ўва хо дзяць ра бо ты бла-

кіт на га пе ры я ду, ка лі юны Пі-

ка са пе ра жы ваў смерць бліз-

ка га сяб ра — мас та ка Кар ла са 

Ка са ге ма са, які скон чыў жыц-

цё са ма губ ствам. Ме на ві та ў 

той час шмат ка ля ро вая га ма 

змя ня ец ца на цём на-сі нюю 

і шэ ра-бла кіт ную — ад цен ні 

смут ку і адзі но ты. Час ты мі сю-

жэ та мі ў той час ста но вяц ца 

ма люн кі адзі но кіх жан чын і 

муж чын, ма ці з дзець мі, вар'-

я таў, ста рых.

Се рыя «Па п'е-Ка ле» дэ-

ман струе гра ні ана лі тыч на га 

і сін тэ тыч на га ку біз му. Вя-

до мая кар ці на Па бла Пі ка са 

«Авінь ён скія дзяў ча ты» ў свой 

час вы клі ка ла ў гра мад стве 

куль тур ны шок і абу рэн не. Ме-

на ві та та кая бур ная рэ ак цыя, 

якую сён ня на зва лі б хай пам, 

на да ла мас та ку ўпэў не нас ці. 

Ён дак лад на зра зу меў, што 

трэ ба пра цяг ваць ма ля ваць 

ме на ві та ў гэ тым кі рун ку.

Да рэ чы, як без жан чын. Іх 

парт рэ ты, прад стаў ле ныя на 

вы стаў цы, вы ка на ны Пі ка са 

ў са мых роз ных тэх ні ках — ад 

рэа ліз му да ку біз му. Пра муз 

фран цуз скіх мас та коў раз-

мо ва ідзе і падчас утуль на га 

ве ча ра, які су пра ва джа ец-

ца жы вой му зы кай і пес ня мі 

Эдзіт Пі яф.

— Мы пла ну ем пра во дзіць 

та кія ве ча ры ны раз у ме сяц, — 

за пэў ні вае ды рэк тар га ле рэі 

Люд мі ла Шым ба лё ва. — Да-

лей бу дуць Ту луз-Лат рэк, по-

тым Ма ціс, Ван Гог... Ме на ві та 

экс па зі цыі кар цін гэ тых фран-

цуз скіх мас та коў за пла на ва на 

пры вез ці ў Го мель. Нам важ на 

атры маць ад ва рот ную су вязь 

ад лю дзей, та му мы бу дзем 

пра цяг ваць пра во дзіць та кія 

ве ча ры ны. На ша за да ча — 

пад цяг нуць лю дзей да мас-

тац тва праз ці ка выя ін тэр ак-

тыў ныя пра ек ты.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

Фо та аў та ра.

Ка лі Па рыж ідзе да вас

За шэсць дзён ліс та па да 11 тэ ат раў з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны і Гру зіі па ка за лі 

на баб руй скай сцэ не 12 спек так ляў. А ка лі быць дак лад ным, то ўсе 15, бо не ка то рыя 

па ста ноў кі гле да чы ўба чы лі двой чы. Асаб лі васць фес ты ва лю ў тым, што на ім 

прад стаў ле ны вы ключ на тво ры бе ла рус кіх дра ма тур гаў — і вель мі ра дуе, што яны 

бліз кія не толь кі бе ла ру сам. Бы ло ці ка ва ўба чыць ін тэр прэ та цыю п'е сы ма ла дой 

аў та ркі Ма рыі Іва ню шэн кі «Ты зной дзеш Алі су пад ста рым сне гам» у вы ка нан ні 

гру зін ска га тэ ат ра. А твор Паў ла Пра жко «Два пярс цён кі» ў пра чы тан ні гас цей 

з Санкт-Пе цяр бур га так ура зіў тэ ат раз наў цаў, што не ка то рыя на зва лі яго 

ад крыц цём фес ты ва лю.

Дач ны се зон за кон чыў ся, але гэ та не пад ста ва 

ся дзець до ма. Сум ныя ве ча ры мож на пра вес ці 

ў пры ем най кам па ніі за ку бач кам гар ба ты 

і ад на ча со ва да лу чыц ца да мас тац тва. 

Га ле рэя імя Ва шчан кі ў Го ме лі рас па ча ла се зон 

ка мер ных су стрэч пад наз вай «Утуль ны ве чар».
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