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Вер ні сажВер ні саж  

Ідэя пра ек та «ДОМ» з'я-
ві ла ся ў Ва ле рыя Пе сі на 
са ма са бой, бо яго кан цэп-
цыя су гуч ная агуль ным для 
твор час ці мас та ка па няц цям 
і каш тоў нас цям. Дом для 
Ва ле рыя — гэ та мес ца, дзе 
па чы на ец ца, пра хо дзіць і за-
кан чва ец ца жыц цё. На дум-
ку твор цы, ён ня се ў са бе па-
мяць ро ду і па кроп лі ад дае 
нам на шу па мяць, дзя цін ства, 
мі ну лае, а маг чы ма, на ват 
прад каз вае бу ду чы ню.

Для Ва ле рыя Пе сі на 
вель мі важ нае па няц це бліз-
кіх рэ чаў, ён мо жа на пі саць 
цэ лую гіс то рыю пра крэс ла 
з май стэр ні. Аў тар лю біць 
паў та раць, што яго на цюр-
мор ты, на якіх ад люст ра ва-
ны прос тыя рэ чы на кшталт 
куб ка, лыж кі, ста ла, — гэ-
та не прад ме ты по бы ту, а 
носьбіты цёп лай гіс то ры і.

Маг чы ма, фе но мен па пу-
ляр нас ці мас та ка за клю ча-
ец ца ў тым, што яго ра бо ты 
шмат у чым су гуч ныя мыс-
лен ню су час на га ча ла ве ка. 
Пры вя лі кім па то ку і аб' ёме 
ін фар ма цыі, хут кай зме не 
фак таў і па дзей мы ад чу ва-
ем мі ма лёт насць, не да хоп 
паў на вар тас нас ці жыц ця. 

Твор час ці Ва ле рыя Пе сі на 
ўлас ці выя не да га во ра насць, 
фраг мен тар насць і ў той жа 
час глы бо кі псі ха ла гізм.

— Іду чы па да ро зе ў май-
стэр ню або на зад, ён на зі рае 
за пры ро дай, ву лі цай. Заў сё-
ды ка жа, што га лін ка, якая 
ўпа ла на да ро гу, мо жа быць 
аб са лют на не пры го жай, але 
яна ў яго вы клі кае эмо цыі, і 
ён не мо жа яе не на пі саць, 
та му што ў ёй уба чыў ха рак-
тар, пэў ны на строй,  — рас-

каз вае мас тацт ва знаў ца 

На тал ля СЯ ЛІЦ КАЯ. — Ва-
ле рый у жы ва пі се не вы каз-
ва ец ца ад кры та, Гэ та мас так 
ню ан су і на мё ку. Яго тво ры 
па збаў ле ны лі та ра тур нас ці, 
апа вя даль нас ці, ён увесь час 
імк нец ца да мі ні ма ліз му і мі-
ні маль ны мі срод ка мі ства рае 
цэ лас ны мас тац кі воб раз.

Ва ле рый Пе сін шмат пра-
цуе і спра буе асэн са ваць 
тое, што на пі саў ра ней. Гэ та 
дае яму маг чы масць фа ку-
са ваць ува гу на рэ чах, якія 
ста лі для яго асаб лі вы мі, 
бліз кі мі. Май стар па раў ноў-
вае свае кар ці ны з вок на мі, 
якія ад кры ва юць свет па мя-
ці, аса цы я цый, ура жан няў і 
якія ва ўсіх роз ныя.

— Ён дзі вос ны май стар, 
мас так-эру дыт. Вель мі шмат 
чы тае, за хап ля ец ца паэ зі яй. 
Ка жа, што, ка лі б у яго бы лі 
здоль нас ці пі саць вер шы, ён 
бы з за да валь нен нем па глы-
біў ся ў паэ зію, але з жы ва-
пі сам па куль атрым лі ва ец ца 
лепш, — дзе ліц ца На тал ля 

Ся ліц кая. — Яго асаб лі васць 
у тым, што ён роз на ба ко вы 
май стар. Па ста ян на ў по шу-
ку сю жэ таў, шмат па да рож-
ні чае і ўмее раз ва жаць. Мне 
зда ец ца, што ён сам са бе 
рэ жы сёр, ме на ві та та му ад 
яго тво раў вее шчы рас цю. 
Вя до ма, шмат хто ба чыць 

толь кі бок пос пе ху мас та ка, 
але трэ ба ра зу мець, што за 
жыц цём гэ та га ча ла ве ка — 
ве лі зар ная пра ца над са бой. 
Без умоў на, Пе сін — мас так, 
які зра біў сам ся бе.

Вік то рыя АС КЕ РА



У кант рас ным за ціш шы 

пас ля юбі лей на га 2016 го да, 

ка лі 75-год дзе зна ка мі та га 

пес ня ра ад зна ча лі і ў 

тэ ат рах, і на кан цэрт ных 

пля цоў ках, і ў му зе ях, 

фільм «Пяс няр. 

Сэр цам і ду ма мі» 

Ула дзі мі ра Ар ло ва 

пры хо дзіц ца да рэ чы. 

Па чы на ец ца ён з «Ма літ вы» 

і закан чва ец ца «Род ным 

ку том». Зняты cтудыяй 

гіс та рыч ных філь маў 

«Май стэр ня Ула дзі мі ра 

Бо ку на» па за ка зе 

Мі ніс тэр ства куль ту ры. 

Кар ці на са бра ла ў са бе ўрыў кі 
з ін тэр в'ю, эпі зо ды з ся мей на га 
ар хі ва, ар хіў ныя ві дэа кан цэр таў 
і вы ступ лен няў, а так са ма, што 
не менш каш тоў на, рас ка зы дач кі 
Ма ры ны Му ля ві най, па плеч ні каў і 
тых, хто пра ца ваў з му зы кан там. 
З пес ня роў скай ка ман ды тут мож-
на па чуць Але га Аве ры на, Ана то-
ля Ка ша па ра ва, Але га Моў ча на, 
Ула дзі сла ва Мі се ві ча, Аляк санд-
ра Ка ці ка ва і ін шых. Фі гу ру юць у 
філь ме рэ жы сёр Ба рыс Лу цэн ка, 
пісь мен нік Ва лян цін Та рас, мас так 
Ге ор гій Па плаў скі. Праз іх во чы 
да ку мен таль ны фільм без асаб-
лі вай за ся ро джа нас ці на не чым 

кан крэт ным па каз вае роз ныя ба кі 
асо бы Ула дзі мі ра Му ля ві на і роз-
ныя мо ман ты з гіс то рыі «Пес ня-
роў».

Хоць і па чы на ец ца ўсё з кры-
зі су 1990-х, ка лі ка лек тыў не 
мог вяр нуць бы лой па пу ляр-
нас ці, а па між Му ля ві ным і ін-
шы мі му зы кан та мі бэн да ўста-
ля ва ла ся не па ра зу мен не. У 
2001 го дзе ў Маск ве ад быў ся 
юбі лей ны кан цэрт «Пес ня роў», 
і аў та ры філь ма за да юц ца пы-
тан нем, ча му на ім амаль не 
пры сут ні ча лі бы лыя па плеч ні кі 
і ад на дум цы га лоў на га ге роя. У 
пэў ным сэн се гэ ты кры зіс і ста-

сун каў, і са мо га ка лек ты ву стаў 
дра ма тыч ным лейт ма ты вам да-
ку мен таль на га філь ма, хоць у 
цэ лым ён лёг ка пе ра скок вае і 
на за поў не ны Алім пій скі, і на 
па чуц цё гу ма ру Му ля ві на з пры-
кла да мі жар таў.

Та му ў цэ лым «Пяс няр. Сэр-
цам і ду ма мі» ста не пра вад ні ком 
па пэў ных ста рон ках гэ тай гіс то рыі 
і рас ка жа, на прык лад, як у 1970-м 
«Пес ня ры» ста лі лаў рэ а та мі чац-
вёр та га ўсе са юз на га кон кур са ар-
тыс таў эст ра ды ў Маск ве, аль бо 
як вы сту пі лі пе рад пра фе сій най 
пуб лі кай у Ка нах і са рва лі яе апла-
дыс мен ты, аль бо аб су тык нен ні з 
цэн зу рай, ка лі Ула дзі мір Му ля він 

ад ста яў вер шы з пе сен на га спек-
так ля «Праз усю вай ну».

Пра спек такль, да рэ чы, ра зам 
з пісь мен ні кам Ва лян ці нам Та ра-
сам рас каз ва ец ца асоб на як пра 
кам пра міс па між вя лі кі мі фор ма мі 
і пес ня мі, якіх ча ка ла пуб лі ка, і як 
пра тры умф. Част ка хра на мет ра-
жу ад ве дзе на гу чан ню «Пес ня роў» 
у кі но, на прык лад у му зыч ным 
філь ме «А так са ма цырк». Ка лі 
яго зды ма лі ў рэ аль ным цыр ку на 
рэ аль ным прад стаў лен ні, гле да чы 
на ват не ча ка лі, што ў кан цы ві до-
ві шча на арэ ну ра зам з цыр ка ча мі 
вый дуць «Пес ня ры» і за спя ва юць. 
Мю зікл «Ясь і Яні на», мас тац кі 
фільм «Мі ра вы хло пец», мульцік 
«Ква ка-за да ва ка»...

Рэжысёр Уладзімір Арлоў па-
ды хо дзіць да асо бы зна ка мі та га 
пес ня ра без сан ты мен таў, од і 
ўсхва лен няў (з вус наў Му ля ві на 
тут мож на па чуць на ват крыўд ныя 
рэ чы), але з на леж ным пі е тэ там. 
Карціна змя шчае ў са бе ці ка выя 
зна ход кі, такія як ін тэр в'ю му зы-
кан та, і вус на мі Ула дзі мі ра Му ля-
ві на ка жа, што «Пес ня ры» вель мі 
аба вяз ва юць, гэ та вя лі кае сло ва, 
не прос та наз ва аль бо ганд лё вая 
мар ка, а воб раз мыс лен ня, воб раз 
жыц ця, ой, гэ та вель мі шмат».

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



ДО МА!..
Цёп лыя рэ чы Ва ле рыя Пе сі на

Кі на кро кіКі на кро кі  

Кры зіс і па чуц цё гу ма ру
Пра Ула дзі мі ра Му ля ві на зня лі тэ ле ві зій ны фільм

МАС ТАК Ва ле рый Пе сін, які час та аказ ва ец ца 

ў еў ра пей скіх кра і нах аль бо ў Ра сіі, 

дзе пра хо дзяць яго вы стаў кі, ла гіч на звяр нуў ся 

да тэ мы до ма. І па ды шоў да яе з роз ных ба коў: 

дом для мас та ка — гэ та сім вал не толь кі шчас ця 

і ўтуль нас ці, але і мі ну ла га. 

У гэ тыя дні яго вы ста вач ны пра ект (а гэ та ка ля 

са ра ка воб раз ных аб стракт ных тво раў, якія мас так 

на пі саў за апош нія дзе сяць га доў) пад ад па вед най 

наз вай «ДОМ» прад стаў ле ны ў ста ліч най 

мас тац кай га ле рэі «Ар цель». 

Дачка і ўнук 
Уладзіміра 

Мулявіна.


