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Шчы ра ка жу чы, ме на ві та 
гэ тай інт ры гай — што са бой 
уяў ляе мас тац тва ляль кі? — 
Пан на Dоll'я і пры ваб лі вае. 
Хо ць экс па на та мі тут вы сту-
па юць і жы ва піс ныя ра бо ты: 
у кам па зі цыю вы ста вы ўклю-
ча на се рыя Пят ра Фра ло ва 
«Аз бу ка» — на кож ным з па-
лот наў трэ ба па шу каць сло вы 
на ад па вед ную лі та ру; тут жа 
вы стаў ле ны пра ект не без вя-
до мых ста лым на вед валь ні-
кам га ле рэй Ган ны Сі лі вон-
чык і Ва сі ля Пеш ку на.

Але дзіў ны раз на стай-
ны свет, які па каз вае ўме-
лыя ру кі і ба га тую фан та зію 
май строў, лю дзей, жы вёл і 
пер са на жаў, роз ныя тэх ні кі і 
ма тэ ры я лы, у боль шай сту-
пе ні ўва со біў ся ме на ві та ў той 
част цы вы ста вы, дзе раз мяс-
ці лі ся вы кштал цо ныя ляль кі. 
Да рэ чы, вы ста ву ўжо на ве-
да лі ка лек цы я не ры з Ка рэі, 
Аме ры кі, Фран цыі, Гер ма ніі 
і Вя лі ка бры та ніі, больш за 
тое — шмат вы стаў ле ных 
ра бот ужо вы куп ле на і ча кае 
за кан чэн ня пра цы экс па зі цыі, 
каб па ехаць у но вы дом.

Ку ра тар пра ек та На дзея 
ЦЫ ГА НОЎ СКАЯ ўжо пя ты 
год ар га ні зуе ў Мін ску вы-
ста ву ля лек і дзве з іх — у 
Цэнт ры су час ных мас тац тваў. 
Аў тар ская ляль ка трап ляе сю-
ды ў вы ні ку піль на га ад бо ру 
(пад рых тоў ка зай мае больш 
за паў го да), сё ле та гэ ты ад-

бор прай шлі аў та ры з Бе ла-
ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Фран цыі, 
Гер ма ніі, Лат віі, Літ вы і Эс-
то ніі. У экс па зі цыі яны прад-
стаў ля юць ляль кі з тэкс ты лю 
(у тым лі ку ў больш скла да-
най тэх ні цы скульп тур на га 

тэкс ты лю), га ра ча га 
і са ма за сты валь на-
га плас ты ку, плю шу, 
спе цы яль на га фут-
ра для тэ дзі-кі рун ку, 
фар фо ру, дрэ ва, па-
це рак, ску ры. Ляль ка 
з са ма за сты валь на га 
плас ты ку, які вы раб-
ля ец ца ў Япо ніі, на-
прык лад, пра жы ве не 
менш за 350 га доў.

«Сён ня мас тац тва 
ляль кі мо жа па спра-
чац ца на ват з жы ва-
пі сам: ужо ка ля трыц-
ца ці га доў яно за яў-
ляе пра ся бе па ўсім 
све це, — ка жа На дзея 
Цы га ноў ская. — Ля-
леч ны свет прый шоў 

да нас з Япо ніі, дзе гэ та му 
кі рун ку не каль кі сот няў га-
доў. Тут кож ны ба га ты дом 
лі чыць за го нар мець ля лек, 
а пад час спе цы яль на га свя та 
гас па да ры іх «вы пус ка юць»: 
вы стаў ля юць на ву лі цы, каб 
маг лі ўба чыць і ін шыя. Ляль-
ка — ін тэр' ер нае мас тац тва, 
яе ці ка ва ка лек цы я на ваць, бо 
кож ны аў тар ства рае неш та 
не паў тор нае. Я ве даю, што 
рэд ка хто з май строў па го-
дзіц ца зра біць неш та паў-
тор на. Па-пер шае, та му што 
гэ та ўжо не ці ка ва, па-дру гое, 
та му што ідэн тыч най ляль ка 
ўсё роў на не атры ма ец ца. 
Кож ная ра бо та на гэ тай вы-
ста ве — уні каль ная».

На Пан не Dоll'е ў Цэнт ры 
су час ных мас тац тваў прад-
стаў ле на се рыя ра бот май-
стра з Ра сіі Іры ны Га ру но вай 
«Ка ра ле вы і блаз ны». «Іры-
на — вель мі па спя хо вы аў тар, 
які доб ра пра да ец ца. Па ло ва 
вы стаў ле ных тут ля лек ужо 
вы куп ле на», — ка мен туе ку-
ра тар ка вы ста вы. Па ма ты-
вах жы ва піс най се рыі Пят ра 
Фра ло ва «Аз бу ка» ство ра ны 
ляль кі Ма ры ны Жа ва ран ка-

вай, скла да ную тэх ні-
ку з ха лод на га фар фо-
ру з вы ка ры стан нем 
па це рак прад стаў ляе 
ўкра ін скі аў тар Іры на 
Ба жэ чэн ка. Ка ля ду ю-
чыя дзе ці, анё лы, лі сы, 
го ты ка і рок — ся род 
паў та ры сот ні адзін-
ка вых ля лек мож на 
знай сці роз ныя кі рун-
кі, куль тур ныя ўплы вы 
і пер са на жаў на ват з 
ін тэр нэт-ме маў.

Што даты чыц ца ля-
леч на га мас тац тва ў 
Бе ла ру сі, На дзея Цы-
га ноў ская ад зна чае 
яго ўпэў не нае раз віц-
цё. Яна са ма рэ гу ляр-
на пра во дзіць май-
стар-кла сы, за пра шае 
сю ды май строў вы со-

ка га ўзроў ню. «З-за зда ро-
вай кан ку рэн цыі — у якой 
сваю ро лю ады гры вае і на ша 
што га до вая вы ста ва — бе-
ла рус кія аў та ры па ча лі рас ці 
і раз ві вац ца. Ся род іх ёсць 
май стры, роў ных якім мож-
на на лі чыць толь кі двац цаць 
у све це. За тво ра мі Сяр гея 
Драз до ва — ён ро біць ля лек 
у сты лі стым-панк — чар га, 
ён не па спя вае на ват са браць 
улас ную ка лек цыю. Ча го вар-
ты Юрый Ша роў з яго ме ха-
ніч ны мі ра бо та мі. Ёсць та кі 
аў тар Воль га Егу пец, якую 
мы мо жам на зваць Мар кам 
Ша га лам, дык вось бе ла рус-
кая Воль га Егу пец — гэ та 
Тац ця на Па ля ко ва, у яе свой 
асаб лі вы кі ру нак».

Да рэ чы, на вы ста ве мож на 
толь кі гля дзець — не да кра-
нац ца, хоць па ма цаць ча сам 
хо чац ца ня сцерп на. Кож ны 
экс па нат, апроч тых, што 
ўжо за бра ні ра ва ны, мож на 
на быць для ўлас най ка лек-
цыі. Да 27 сту дзе ня яшчэ ёсць 
час пра цяг нуць зна ём ства з 
аў тар скай ляль кай аль бо ад-
крыць яе для ся бе як но вы від 
мас тац тва.

У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры  

ША ГА ЛЫ ЛЯ ЛЕЧ НА ГА МАС ТАЦ ТВА
Вы ста ва, якую скла да на гля дзець без усмеш кі

Цу доў на, што ме на ві та Вя лі кі 
тэ атр дзе вяць га доў та му пад ха піў 
ідэю ар га ні за цыі са праўд на га ба лю 

і ўва со біў яе ў жыц цё. Яго ка ло ны, 

ляп ныя аздо бы, жы ран до лі і на рэш-

це ста тус уста но вы, якая тры ма ец ца 

ідэа лаў вы со ка га мас тац тва, вы дат-

на па ды хо дзіць для ме ра пры ем ства 

та ко га кштал ту. Бо гэ ты ан ту раж 

мо жа на даць асаб лі вае ад чу ван не, 

не да сяж ныя ў звы чай ным жыц ці ар-

тыс ты Вя лі ка га мо гуць спець і стан-

ца ваць, а баль ныя су кен кі пры хо-

дзяц ца тут на рэд касць да рэ чы.

На ўбран ні ў гэ ты ве чар са праў-

ды бы ло ці ка ва гля дзець: пыш ныя 

су кен кі, бліс ку чыя тка ні ны, глы бо кія 

дэ каль тэ, ве е ры і спе цы яль ныя пры-

дум кі на кшталт ка раб ля на жа но чай 

шляп цы. Бы лі і аб цяг ва ю чыя 
мі ні-су кен кі, пэў на з-за ней ка-

га збою ў сіс тэ ме.

Але ар га ні за та ры па ды шлі да ме-

ра пры ем ства ўсё ж з па зі цый па тра-

ба ван няў су час най пуб лі кі, а не ад-

наў лен ня тра ды цый, та му пра сто ра 

тэ ат ра раз бі ла ся на не каль кі зон, ся-

род якіх госць мог вы браць неш та на 

свой густ. Да аст ро ла гаў і май строў 

карт та ро вы стра і ла ся доў гая чар га, 

мож на бы ло звяр нуц ца да мас та ка-

гры мё ра і май стра ме хен дзі, шмат 

хто ака заў ся за дзей ні ча ны ў ча ты-

рох этап ным арт-квэс це, пуб лі ка ра-

зы шла ся па шмат лі кіх дэ ка ра цы ях, 

каб зра біць фо та здым кі.

На тан ца валь най пля цоў цы ў су-

пра ва джэн ні пад ка зак гос ці ба лю 

кру жы лі ся ў ста ра даў ніх тан цах, а 
па вер хам ні жэй ар тыс ты тэ ат ра, 
ся род гу лу і зво ну ба ка лаў, вы кон-

ва лі ва каль ныя пар тыі і тан ца валь-

ныя ну ма ры. Пра фе сі я на лы ў сва ёй 

спра ве пра во дзі лі май стар-кла сы, а 

гос ці гуч на раз маў ля лі і смя я лі ся за 

за рэ зер ва ва ны мі сто лі ка мі з ежай 

і піт вом.

Пас ля кан цэр та-сюр пры зу, дзе 

бы лі ад зна ча ны най леп шыя ар-

тыс ты тэ ат ра, для гас цей бы лі ар-

га ні за ва ны «На ва год няе ка ра о ке» 

і бар мен-шоу. Ка неш не, на пра ця гу 

ўся го ве ча ра тут гу ча ла му зы ка роз-

ных ка лек ты ваў, а гос ці ме лі маг-
чы масць стан ца ваць. Але нароўні з 

аза ртам пе рад та кой коль кас-
цю ва ры ян таў баў лен ня ча су 
ад чу ва ла ся і раз губ ле насць 

пе рад фар ма там: ці то мы на 

баль прый шлі, ці то на ней кі 

ба ла ган. Шмат у чым да та ко га 

кштал ту ме ра пры ем стваў не га то ва 

са ма пуб лі ка: дзёрз кая, гуч ная і ча-

сам у ка рот кіх су кен ках, якой баль 

у яго тра ды цый ным зна чэн ні не па-

трэб ны — па трэб на наз ва.

Толь кі наз ва за ста ла ся і ў ба га-

тай пра гра ме са міх ар га ні за та раў: 

свой івэнт яны, ка неш не, на зы ва юць 

вы са ка род на, але вы са ка род най 

ат мас фе ры ства рыць не здо ле лі. 

Ка лі іс ці за экс клю зі вам, то Вя лі кі 

на ва год ні баль, маг чы ма, са праў ды 
неш та здоль ны даць: маг чы масць 

«вы гу ляць» доў гую су кен ку і па кру-

жыц ца ў валь се. Па ўсіх ін шых пры-

кме тах ме ра пры ем ства ака за ла ся 

ве ча ры най з прэ тэн зі яй, а ста ра даў-

нія тан цы не да па маг лі пе ра крыць 

ад чу ван не ня шчы рас ці.

Ты быц цам аказ ва еш ся пе рад 

ба га тым вы ба рам: па слу хаць му-

зы ку, вы піць шам пан ска га, стан-

ца ваць, за пы тац ца пра сваю бу ду-

чы ню ў аст ро ла га, сха дзіць на кан-

цэрт-сюр прыз, але ня ма га лоў на га, 

ча го ты ча каў. Спі на са ма са бой не 

вы прост ва ец ца, і ты не сып леш 

фран цуз скі мі сло ва мі: на На ва год-

нім ба лі ў Вя лі кім тэ ат ры ты ўсё ж 
такі зна хо дзіш ся на звы чай най ве-
ча ры не



Матэрыялы падрыхтавала Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

У ста ры Но вы год, 13 сту дзе ня, ад быў ся тра ды цый ны На-
ва год ні баль у Вя лі кім тэ ат ры опе ры і ба ле та. Ужо дзя вя ты 
па лі ку. Гэ та ад на з ня мно гіх ім прэз, дзе мож на па кра-
са вац ца ў баль най су кен цы, фра ку на ста ра даў ні ма нер 
і стан ца ваць вальс і поль ку. Праў да, баль, воб раз яко га 
тры ма ец ца ў на шай свя до мас ці, знач на ад роз ні ва ец ца ад 
яго транс фар ма ва на га пад су час насць фар ма ту. Ка лі ра-
ней баль — гэ та вы са ка род нае ме ра пры ем ства для тан цаў 
і ка му ні ка цыі, то На ва год ні баль у Вя лі кім тэ ат ры — ка мер-
цый ная за баў ляль ная ім прэ за. Праў да, на та кі та вар зна хо-
дзіц ца шмат куп цоў.
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Па куль у га ло вах тры ма ец ца ака дэ міч ная сіс тэ ма 
мас тац тваў, а пра не ка то рыя ві ды — як кі но — да гэ-
туль не іс нуе агуль на га мер ка ван ня, што гэ та та кое 
і на коль кі сур' ёз на, пра ся бе гуч на за яў ляе аў тар ская 
ляль ка. У паў ся дзён ным жыц ці мы пры звы ча і лі ся ба-
чыць у ёй ужыт ко вы ха рак тар, а тым ча сам мас тац-
тва ляль кі рас паў сюдж ва ец ца, збі ра ец ца ў ка лек цыі 
і так са ма пры чы ня ец ца да слоў «та лент» і «цуд». Аца-
ніць гэ ты кі ру нак ця пер мож на ў Цэнт ры су час ных 
мас тац тваў на пра спек це Не за леж нас ці: да 27 сту дзе-
ня тут пра цуе вы ста ва Пан на Dоll'я, што ўмяс ці ла ў 
ся бе экс клю зіў ныя ра бо ты з вась мі кра ін. Не ка то рыя 
ства ра лі ся спе цы яль на для экс па зі цыі ў Мін ску.

Улас ны по глядУлас ны по гляд  

ВЕ ЧА РЫ НА З ПРЭ ТЭН ЗІ ЯЙ,
аль бо Су час ная транс фар ма цыя ба лю


