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Які від мас тац тва да ступ ны лю дзям 
са сла бым зро кам або не ві ду шчым? 
На пэў на, вы ад ра зу па ду ма е це пра 
му зы ку. А як на конт тэ ат ра? Ці мо жа 
сля пы ча ла век на ве даць спек такль 
і атры маць за да валь нен не ад 
па ста ноў кі? Аказ ва ец ца, так, мо жа — 
у Го ме лі.

Вя до ма, тэ атр лі чыц ца пе ра важ на ві зу аль-
ным ві дам мас тац тва. Але ма ла ды го мель скі 
тэ атр Team Theatre ня даў на ства рыў пра ект, 
які зраў няў маг чы мас ці лю дзей з лю бым зро-
кам, і на зваў яго «Ат мас фер ныя спек так лі 
для не ві ду шчых».

— Па ча ло ся ўсё з та го, што ў мі ну лым го-
дзе нас звёў лёс з бе ла рус кім дра ма тур гам 
Анд рэ ем Ку рэй чы кам. Ён да зво ліў нам ска-
рыс тац ца яго п'е сай «На кцюрн». Мы па ста ві-
лі па ёй спек такль. І, раз п'е са нам да ста ла ся 
бяс плат на, мы ў сваю чар гу так са ма вы ра шы-
лі ўнес ці ў спек такль са цы яль ны склад нік, — 
ка жа ды рэк тар, мас тац кі кі раў нік тэ ат ра 
Анд рэй БАР ДУ ХА ЕЎ-АРОЛ.

На прэм' е ры спек так ля гле да чоў па пра-
сі лі за вя заць во чы і па гру зіц ца ў тое, што 
ад бы ва ец ца, з да па мо гай усіх ін шых ор га наў 
па чуц цяў. Гэ та ака за ла ся зу сім не скла да на, 

та му што па ста ноў ка за вя за на на му зыч-
ным су пра ва джэн ні — жы вая іг ра пі я ніс та 
плюс рэп лі кі, сло вы, дыя ло гі ак цё раў... 

Ка лі ак цёр ідзе — вы раз на чу ваць яго кро кі, 
ка лі ад кры ва ец ца акно — з'яў ля ец ца све жы 
ве цер... Гля дач на ват з за вя за ны мі ва чы ма 
вы дат на мо жа ўя віць са бе ўсе ка лі зіі па ста-

ноў кі і ад чуць яе ат мас фе ру. Гэ та му спры яе 
і той факт, што тэ ат раль ная пля цоў ка не-
вя лі кая і ак цё ры раз маў ля юць і ру ха юц ца 

фак тыч на ся род гле да чоў. Мож на на ват ска-
заць, што дзе ян не спек так ля раз горт ва ец ца 
не прос та по бач — на са май спра ве гле да чы 
аказ ва юц ца прак тыч на ўнут ры па дзей.

«Мы атры ма лі ад аб рэ нне кры ты кі і вы ра-
шы лі, што мо жам ру хац ца да лей у гэ тым кі рун-
ку», — рас каз вае Анд рэй Бар ду ха еў-Арол.

Тут як раз тэ атр атры маў п'е су ад ра сій-
ска га дра ма тур га Аляк сея Не ла е ва «Пры-
 ві ды», і так са ма на бяз вы плат най асно ве. 
І яе так са ма па ста ві лі ў Team Theatre ў сты лі
ат мас фер на га спек так ля. Усё атры ма ла ся і на 
гэ ты раз. Так кан чат ко ва афор мі ла ся ідэя — 
зраў няць шан цы звы чай на га гле да ча і гле -
да ча, у яко га праб ле мы са зро кам, і па ста віць 
усіх у ад ноль ка выя ўмо вы. У Бе ла ру сі яшчэ 
ні хто не ра біў ні чо га па доб на га...

Да рэ чы, у дзя ся тым кон кур се са цы яль-
ных пра ек таў Socіal Weekend, які ня даў на 
прай шоў, го мель скі тэ атр Team Theatre вый-
граў грант, дзя ку ю чы яко му змо жа за ку піць 
но вае аб ста ля ван не для сва іх па ста но вак. 
Збі ра юц ца на быць но выя акус тыч ныя сіс-
тэ мы, мік ра фо ны, а так са ма дым-ма шы ны, 
якія да зва ля юць ара ма ты за ваць па вет ра 
і інш.

Ця пер ра бо та над па ста ноў ка мі ў тэ ат ры 
вя дзец ца з удзе лам кан суль тан таў — лю-
дзей з ін ва лід нас цю па зро ку. А ў бу ду чы ні 
па гля дзець ат мас фер ныя спек так лі змо гуць 
не толь кі га мяль ча не — Team Theatre пла нуе 
гаст ро лі па ўсёй кра і не. Так што да тэ ат раль-
на га мас тац тва змо гуць да кра нуц ца амаль у 
лі та раль ным сэн се гэ та га сло ва і ін шыя жы-
ха ры рэс пуб лі кі, у тым лі ку і лю дзі, якія сла ба 
ба чаць, і не ві ду шчыя, якіх, да рэ чы, на сён ня 
ў Бе ла ру сі на ліч ва ец ца ка ля 25 ты сяч
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АПЫ НУЦ ЦА ЎНУТ РЫ П'Е СЫ...
Го мель скі тэ атр пра па нуе ат мас фер ныя спек так лі для не ві ду шчых

— Усё па ча ло ся яшчэ ў 2013 го-
дзе, і спа чат ку гэ та быў клуб толь кі 
для ар тыс таў, — рас каз вае ад на 
з за сна валь ніц клу ба «Ма эст ра» 
Га лі на Ма ха е ва. — Але по тым мы 
па ду ма лі: ар тыс ты ма юць свае 

твор чыя са ю зы, на вош та ства раць 

для іх яшчэ адзін? І вы ра шы лі вы-

ка рыс таць свае маг чы мас ці — зна-

ём ствы ў твор чай сфе ры і ў сфе ры 

куль ту ры, — каб ства рыць клуб 

для ўсіх ах вот ных, у пер шую чар гу 

для ве тэ ра наў. Пры чым ся род за-

дач клу ба — не толь кі пра па ган да 

бе ла рус кай куль ту ры і мас тац тва, 

але і куль ты ва ван не зда ро ва га ла-

ду жыц ця. Для па жы лых лю дзей 
вель мі важ нае зда роўе. Бо ха дзіць 
у тэ ат ры і на вы стаў кі мо жа толь кі 
зда ро вы ча ла век, для не зда ро ва га 
ўсё гэ та за чы не на...

Два ра зы на ме сяц у клу бе пра-
хо дзяць за ня ткі, якія скла да юц ца 
з дзвюх час так. Пер шая — гэ та 
лек цыя на ме ды цын скую тэ му, 

дру гая — су стрэ ча з прад стаў ні-
ком яко га-не будзь твор ча га са ю-
за: пісь мен ні кам, мас та ком, кам-
па зі та рам. Лек цыі на ме ды цын скія 
тэ мы тут чы та юць пра фе сі я на лы 

най вы шэй ша га кла са — вы клад чы-

кі, кан ды да ты ме ды цын скіх на вук і 

пра фе са ры з Бел дзярж ме ду ні вер-

сі тэ та і Бе ла рус кай ме ды цын скай 

ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі 

(Бел МА ПА). І ўсё гэ та — дзя ку-

 ю чы ар га ні за тар ска му та лен ту ства -

раль ні каў клу ба — для па жы лых 

лю дзей цал кам бяс плат на. Акра мя 

лек цый ме ды кі так са ма пра вод зяць 

прак тыч ныя за ня ткі і ад каз ва юць 

на пы тан ні слу ха чоў.

Так са ма на су стрэ чах клу ба 

ўжо па бы ва лі са мыя роз ныя дзея-

чы мас тац тва, ці ка выя твор чыя 
лю дзі.

— Вель мі мно гія год ныя прад-
стаў ні кі твор чай ін тэ лі ген цыі, та ле-
на ві тыя лю дзі за ста юц ца не вя до-
мыя шы ро кай пуб лі цы, — са шка-

да ван нем ка жа Га лі на Ма ха е ва. 
— А мы за пра ша ем іх вы сту піць 
пе рад на мі. Для твор чых лю дзей гэ-
та вель мі важ на — быць па чу ты мі. 
Мас та кі, як дзе ці, ма юць па трэ бу ва 
ўва зе да кан ца свай го жыц ця — гэ та 
асаб лі васць твор чай асо бы. Мас так 
мае па трэ бу ў пуб лі цы — гле да чах і 
слу ха чах — і мы гэ тую пуб лі ку яму 
да ём, пры чым на ша пуб лі ка вель мі 
ўдзяч ная. Мы слу ха ем, што на зы-
ва ец ца, рас крыў шы во чы і ра ты, 
ці ка вім ся пад ра бяз нас ця мі, за да ём 
шмат пы тан няў, а по тым пры хо дзім 
на кан цэрт, спек такль, вы стаў ку... 
Та му твор чыя лю дзі лю бяць бы ваць 
у на шым клу бе.

Вось, на прык лад, хто ства рыў 
но вы чы гу нач ны вак зал у Мін ску? 
Хто ар хі тэк тар но ва га бу дын ка 
му зея Вя лі кай Ай чын най вай ны? 
На цы я наль най біб лі я тэ кі? Спы та-
 еш — ад ка жа да лё ка не кож ны. 
А гэ та ўсё адзін ча ла век — Вік тар
Кра ма рэн ка, вы дат ны бе ла рус кі 
ар хі тэк тар. Ён лаў рэ ат між на род-
ных прэ мій, пра фе сар Між на род най 
ака дэ міі ар хі тэк ту ры. На цы я наль-
ная біб лі я тэ ка Бе ла ру сі, між ін шым, 
увай шла ў спіс 100 най ці ка вей шых 
бу дын каў. Ён так са ма па бы ваў на 
ад ной з су стрэч клу ба «Ма эст ра», 
як і на род ная ар тыст ка Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь Ма рыя За ха рэ віч і як 
спя вак, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі 
Алег Мель ні каў і мно гія ін шыя дзея-
чы мас тац тва.

«Мы хо дзім у тэ ат ры, він шу ем 
ар тыс таў, ар га ні зоў ва ем юбі лей-

ныя ме ра пры ем ствы для твор чых 
лю дзей. Апош няе та кое ме ра пры-
ем ства — юбі лей ны ве чар на шай 

бе ла рус кай паэ тэ сы Лі за ве ты Па-

ле ес, пры све ча ны яе 70-год дзю 

(да рэ чы, гэ та ад на з за сна валь ніц

клу ба)», — рас каз вае на ша су раз-

моў ні ца.

На су стрэ чы і за ня ткі, якія пра во-

дзіць клуб «Ма эст ра», пры хо дзіць 

шмат на ро ду. Лю дзі ва ўзрос це 

пад сіл коў ва юц ца тут на тхнен нем, 

па шы ра юць свой кру га гляд, а твор-

чыя лю дзі шчод ра дзе ляц ца з імі 

сва і мі эмо цы я мі. Пры клу бе ар га ні-

за ва на пяр віч ная ве тэ ран ская ар га-

ні за цыя Цэнт раль на га ра ё на Мін ска 

для ве тэ ра наў пра цы. «Ве тэ ра наў 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, на жаль, 

за ста ло ся ўжо вель мі ма ла, у нас 

толь кі ад на та кая жан чы на ў на-

шай ар га ні за цыі», — ка жа Га лі на 

Ма ха е ва.

Усё гэ та ста ла маг чы ма ў тым 

лі ку і дзя ку ю чы ста ліч на му Па ла цу 

куль ту ры ве тэ ра наў і яго ды рэк та-

ру Мі ха і лу Пін чу ку, які вы дзе ліў па-

мяш кан ні для клу ба і за бяс пе чыў 

тэх ніч нае аб слу гоў ван не. «Без яго

мы прос та не іс на ва лі б!» — эма-

цы я наль на рас каз вае на ша су раз-

моў ні ца.

А зу сім ня даў на, у каст рыч ні ку, 

у клу бе «Ма эст ра» пра вя лі ўні каль-

ную ак цыю «Лю дзі, якія пе ра маг лі 

час». З 600 мін скіх ве тэ ра наў вай-

ны і пра цы бы лі ада бра ны 20 ча ла-

век ва ўзрос це ад 85 га доў і вы шэй, 

якія пра цяг ва юць пра ца ваць — на 

гра мад скай пра цы ці на дзяр жаў-

най служ бе — на стаў ні ка мі, дак та-

ра мі, на ву коў ца мі, ва ен ны мі. Усё 

гэ та дзі вос ныя лю дзі, пра кож на га 

мож на на пі саць кні гу!

І на пе ра дзе ў сяб роў клу ба 

мност ва пла наў і за ду мак. У най блі-

жэй шы час тут пла ну ец ца пад клю-

 чыць за ня ткі фіз куль ту рай, бо

зда роўя не бы вае без ру ху! За раз 

клуб на ладж вае су вя зі з Бе ла рус-

кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ там фіз-

куль ту ры і ча кае ад на ву чаль най 

уста но вы ва лан цё раў, якія бу дуць 

пра во дзіць за ня ткі па стрэт чын гу 
(рас цяж цы)
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ДЗЕ ПА ЖЫ ЛО МУ МІН ЧА НІ НУ
ЗНАЙ СЦІ НО ВЫЯ ЭМО ЦЫІ І НА ТХНЕН НЕ?

«Мы хо дзім у тэ ат ры, він шу ем ар тыс таў, 
ар га ні зоў ва ем юбі лей ныя ме ра пры ем ствы для твор чых лю дзей...»

Мас так мае па трэ бу ў пуб лі цы — 
гле да чах і слу ха чах — 
і мы гэ тую пуб лі ку яму да ём, 
пры чым на ша пуб лі ка вель мі 
ўдзяч ная. Мы слу ха ем, што 
на зы ва ец ца, рас крыў шы 
во чы і ра ты, ці ка вім ся 
пад ра бяз нас ця мі, за да ём 
шмат пы тан няў, а по тым 
пры хо дзім на кан цэрт, 
спек такль, вы стаў ку... Та му 
твор чыя лю дзі лю бяць бы ваць 
у на шым клу бе.

Матэрыялы падрыхтавала 
Свят ла на БУСЬ КО.

buskо@zvіаzdа.bу

Як за ста вац ца шчас лі вым, як жыць ра дас на і яск ра ва, ка лі вам 
ужо за ...? Тут чы тач мо жа ўста віць сваю ўлас ную ліч бу, якой ён 
ба іц ца. А вось не ка то рыя бяс страш ныя мін чан кі лі чаць, што, раз 
ні хто ў гэ тым све це не змо жа ўця чы ад уз рос ту, трэ ба зна хо дзіць 
ста ноў чыя мо ман ты і ра да вац ца жыц цю, коль кі б га доў вам ні бы-
ло. Га лоў нае, каб быў за ня так, які грэе ду шу. У мас тацт ва знаў цы 
і тэ ат раз наў цы Га лі ны Ма ха е вай, паэ тэ сы Лі за ве ты Па ле ес і му-
зы ка знаў цы Алы Агар ка вай ёсць ад на агуль ная страсць — мас-
тац тва. Тры га ды та му яны аб' яд на лі ся і ства ры лі Клуб зда роўя і 
куль ту ры «Ма эст ра» пры ста ліч ным Па ла цы куль ту ры ве тэ ра наў 
і ця пер не толь кі атрым лі ва юць знач на больш за да валь нен ня ад 
жыц ця са мі, але і ро бяць жыц цё мно гіх ін шых мін чан больш ра-
дас ным і шчас лі вым.


