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ГО РАД 
ГУ ЧЫЦЬ
Сён ня ў Мін ску прой дзе 
пе рад апош ні кан цэрт 
«Кла сі кі ля Ра ту шы»
На чар го вым кан цэр це 

ў ста ліч ным Верх нім 

го ра дзе за гу чаць 

Эд вард Грыг, 

Фры дэ рык Ша пэн, 

Клод Дэ бю сі, 

а на вя лі кім эк ра не 

бу дзе па ка за ны 

на тхнё ны «Кар цін ка мі 

з вы стаў кі» Ма дэс та 

Му сарг ска га 

ані ма цый ны фільм. 

Пе рад апош ні ве чар 

фес ты ва лю па він ны 

зра біць Дзяр жаў ны 

ка мер ны ар кестр 

Бе ла ру сі і бе ла рус кі 

пі я ніст-вір ту оз Ці мур 

Сер ге е ня. Сё лет няй 

«Кла сі кі ля Ра ту шы» 

за ста ло ся ня шмат.

Пер шай част кай кан цэр та 
ста не вы ка нан не ар кест рам 
Мо цар та, Гры га, Чай коў ска-
га і, апроч гэ та га, тых са мых 
«Кар ці нак з вы стаў кі» Му-
сарг ска га ў ар кест роў цы 
Юлія Ту роў ска га — ві я лан-
чэ ліс та і ды ры жо ра, які за-
сна ваў І Musісі dе Mоntreаl 
Сhаmbеr Оrсhеstrа, што іс-
нуе і дае кан цэр ты да гэ туль. 
Пад час вы ка нан ня Му сарг-
ска га на вя лі кім эк ра не бу-
дзе па каз вац ца фільм «Тан-
цу ю чыя ма люн кі з вы стаў кі» 
дач кі Юлія Ту роў ска га — 
мас тач кі На тал лі Ту роў скай, 
што як раз на тхні ла ся гэ тым 
цык лам п'ес.

Ужо ста лы ўдзель нік 
«Кла сі кі ля Ра ту шы» бе ла-
рус Ці мур Сер ге е ня — між 
ін шым, пра фе сар Вы шэй-
шай шко лы мас тац тваў Ка-
ра леў скай кан сер ва то рыі 
Ген та ў Бель гіі — гэ тым ра-
зам бу дзе са лі ра ваць: у дру-
гой част цы кан цэр та ён вы-
ка нае Ша пэ на, Рах ма ні на ва, 
Ліс та, Дэ бю сі, Мен дэль со на 
ды ін шых.

Апроч сён няш ня га, у Мін-
ску прой дзе яшчэ адзін кла-
січ ны кан цэрт у рам ках «Кла-
сі кі ля Ра ту шы» — 31 жніў ня 
пад ад кры тым не бам сыг рае 
бе ла рус кі Прэ зі дэнц кі ар кестр 
і за вер шыць «се зон».

На га да ем, сё лет ні фес-
ты валь — пя ты, юбі лей ны, 
та му кан цэр ты бы лі ар га ні-
за ва ныя ў пя ці бе ла рус кіх 
га ра дах. Апроч Мін ска, му-
зыч ныя ка лек ты вы сыг ра лі 
ў Ві цеб ску, Грод не, Брэс це 
і Го ме лі.

Як звы чай на, ува ход на 
кан цэрт — бяс плат ны. Пры-
лу чыц ца да вы ступ лен няў 
мож на так са ма праз ві дэа-
сэр віс VОKА, дзе вя дуц ца 
пра мыя транс ля цыі мін скіх 
кан цэр таў і за хоў ва юц ца іх 
за пі сы. Фес ты валь ар га ні зу-
ец ца пры пад трым цы кам па-
ніі А1 і Мін гар вы кан ка ма.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Па-пер шае, тут свая вер-
сія ўзрос ту ма ла до сці — да 
31 го да. Да та го ж удзель-
ні кі па дзе ле ны на тых, хто 
па куль ву чыц ца, і ма ла дых 
пра фе сі я на лаў. Па-дру гое, 
у агля дзе твор чых сіл за-
дзей ні ча ны прад стаў ні кі 
вя ду чых на ву чаль ных уста-
ноў рэс пуб лі кі, і не толь кі 
ста ліч ных, што, без умоў-
на, важ на, бо дае сты мул 
раз ві вац ца не за леж на ад 
мес ца жы хар ства. Па-трэ-
цяе, та кі агляд пла ну ец ца 
пра во дзіць раз на тры га-
ды. Так са ма слуш на: пад-
рас туць но выя твор цы, а 
раз віц цё ўпа да ба ных мі ну-
лым ра зам мас та коў бу дзе 
больш ві да воч нае.

Чац вёр тае: уз на га ро ды 
бу дуць уру чац ца ў дзе вя ці 
на мі на цы ях, во сем з якіх — 
«твор чыя»: «Жы ва піс», 
«Скульп ту ра», «Гра фі ка», 
«Ма ну мен таль нае і ма ну-
мен таль на-дэ ка ра тыў нае 
мас тац тва», «Дэ ка ра тыў-
на-пры клад ное мас тац тва», 
«На ва цыя» (арт-пра ект, ін-
ста ля цыя), «Мас тацт ва знаў-
ства і мас тац кая кры ты ка», 
«Ку ра тар скі пра ект у сфе ры 
вы яў лен ча га мас тац тва» 
(ужо ёсць ра зу мен не, што 
гэ та асоб ны від твор час ці). 
Дзя вя тая — прыз гля дац кіх 
сім па тый, як жа без яго: на 
ўва хо дзе вы да юць ан ке ты 
для га ла са ван ня, а які гля дач 
не ацэ ніць пра па но ву аса біс-
та паў плы ваць на раз віц цё 
ай чын на га мас тац тва?

Пе ра мож цаў у твор чых 
на мі на цы ях вы зна чыць 
жу ры ў скла дзе тры нац ца-
ці спе цы я ліс таў на ча ле з 
кан ды да там мас тацт ва знаў-
ства Іры най Сквар цо вай. 
Вось яшчэ ад но ад роз нен не 
ад «Во сень ска га са ло на»: 
тры е на ле ацэнь ва юць ай-
чын ныя пра фе сі я на лы — 
вы клад чы кі на ву чаль ных 
уста ноў, а так са ма кры ты кі і 
жур на ліс ты, якія пі шуць пра 
мас тац тва (і, ад па вед на, яго 

асэн соў ва юць). Пра ца ў жу-
ры ад каз ная, бо лаў рэ а там, 
акра мя дып ло маў, пры зна-
ча юц ца гра шо выя прэ міі ў 
па ме ры шас ці дзе ся ці ба за-
вых ве лі чынь.

Удзель ні кі пер ша га тры-
е на ле вы зна ча ны ад бо-
рач най ка мі сі яй: з двух сот 
заявак на вы стаў ку тра пі ла 
сто со рак ра бот. «Твор чая 
мо ладзь ак тыў на ад гук-
ну ла ся на іні цы я ты ву. Вы-
стаў ка дэ ман струе вы со кі 
ўзро вень да сяг нен няў на-
шых мас тац кіх школ», — 
ад зна чы ла прадстаўнік 
Мі ніс тэр ства куль ту ры 
Іры на ДРЫ ГА.

І вось тут, каб упэў ніц ца 
ў спра вяд лі вас ці ві таль ных 

сло ваў, што гу ча лі пад час 
ад крыц ця, ра шу ча пе ра хо-
дзіш да пра гля ду. Амаль 
два па вер хі Па ла ца мас-
тац тва. Не ка то рыя тво ры 
(ці рэп лі кі аль бо тво ры з 
се рый) ужо да во дзі ла ся ба-
чыць на ін шых вы стаў ках, 
не ка то рыя ім ёны аў та раў 
ужо вя до мыя як раз дзя ку-
ю чы «Во сень скім са ло нам» 
ці ін шым ім прэ зам — вы-
дат на, што мо ладзь ска-
рыс тоў вае ўсе маг чы мас ці 
ся бе па ка заць. Але ці ка ва 
не столь кі гля дзець на ім-
ёны, коль кі чы таць дум кі: 
што хва люе на шу мо ладзь 
і чым яна жы ве?

Ад мо ла дзі заў сё ды ча-
ка еш ней ка га вы бу ху. Стра-
сен ня. Стра ка тас ці ду мак і 
не ба наль на га ба чан ня. 
А яшчэ про бы са мых роз ных 
тэх нік, на ват аў тар ска га вы-
на ход ніц тва. Каб знай сці гэ-
та на тры е на ле, да вя дзец-
ца па ха дзіць і вель мі піль на 
па пры гля дац ца. Вы стаў ка 
ма ла дых бе ла рус кіх твор-
цаў дэ ман струе ры сы і да мі-
нан ты ай чын най мас тац кай 
шко лы, якая ро біць стаў ку 
на га лоў нае: умен не ма ля-
ваць. Мас так жа і па ві нен 
гэ та ра біць, ці не так? — 

за дасць пы тан не гля дач, 
які со чыць за вы стаў ка мі. 
Ён мае ўсе шан цы па ра-
да вац ца: мо ладзь тры мае 
мар ку, яна доб ра ву чыц ца 
ў тых, хто доб ра ву чыць, і 
за бяс печ вае пра цяг га лоў-
ных тэн дэн цый бе ла рус ка-
га мас тац тва, з якіх вар та 
вы лу чыць не ка то рыя най-
больш ві да воч ныя.

Гіс та рызм. Зва рот да 
тэ мы гіс та рыч най па мя ці, 
да вех і асоб мі нуў шчы ны. 
Тая лі нія, што акрэс лі ла ся ў 
80-90-я га ды мі ну ла га ста-
год дзя, тры ма ец ца як ак-
ту аль ная і сён ня. Маг чы ма, 
та му, што мо ладзь са праў-

ды за свой вае ўро кі гіс то рыі 
і тых на стаў ні каў, для якіх 
іс тот ны па тры я тыч ны кі ру-
нак, ка лі ідэя і дум ка пе ра-
ва га юць пра гу фар маль-
ных по шу каў. Праў да, ад но 
дру го му не пе ра шка джае. 
Да стат ко ва па гля дзець на 
«Ка ра ля» Ган ны Плот ні ка-
вай, якая ства ры ла парт рэт 
з ка ме ню, ла ту ні і жа ле за. 

Але і ў тра ды цый ным жы-
ва пі се гіс та рызм да па ма гае 
ства раць ад мыс ло вую аў ру, 
як гэ та ад бы ло ся ў ра бо тах 
Але сі Ска ра ба га тай, зор кі 
«Во сень скіх са ло наў», якая 
цу доў на ва ло дае тэх ні кай 
дак лад най пра ма лёў кі і пе-
ра да чы рэ ча іс нас ці.

Зрэш ты, не толь кі яна. 
Та кіх ра бот, дзе вы яў лен-
чае мас тац тва да каз вае, 
што мо жа спра чац ца з 
фа та гра фі яй, на гэ тай вы-
стаў цы шмат. І гэ та яшчэ 
ад на іс тот ная тэн дэн цыя ў 
ма ла дым бе ла рус кім мас-
тацт ве — тра ды цы я на лізм. 
Як тэ ма тыч ны (мы на тхня-
ем ся на ва кол лем, людзь мі, 
квет ка мі), так і тра ды цы я-
на лізм па вод ле мас тац кіх 
сты ляў. У нас тра ды цый на 
моц ная гра фі ка — і мы яе 
ба чым. У нас тра ды цый на 
ці ка вае дэ ка ра тыў на-пры-
клад ное мас тац тва — і яно 
ёсць. У нас тра ды цый на 
моц ны ма лю нак — і на-
ша мо ладзь не цу ра ец-
ца рэа ліз му, за хап ля ец ца 
сты ля мі, што на ра дзі лі ся 
ў ХХ ста год дзі, і ства рае, каб 
бы ло пры го жа. Ча сам на ват 
зда ец ца, яна пад крэс ле на 
раў ня ец ца на па пя рэд ні каў, 
імк нец ца ра біць пра віль на.

Маг чы ма, гэ та яшчэ ад-
на якасць на ша га ма ла до га 
мас тац тва — па ва га да на-
стаў ні каў і та го най леп ша га, 
што ёсць у ай чын най шко-
ле. Ці гэ та прос та твор чая 
сціп ласць (каб не вы пяч-
ваць ся бе і свой по гляд)? 
Але мас тац тва раз ві ва ла ся 
та ды, ка лі зна хо дзі лі ся твор-
цы, якія імк ну лі ся ра біць не 
так, як ра бі лі па пя рэд ні кі, і 

ства ра лі сваю рэ ча іс насць. 
Не ка то рыя ста лыя аў та ры 
вы дат на гэ та дэ ман стру юць 
і да каз ва юць, што твор чая 
ма ла досць — гэ та ка лі ты 
мо жаш здзіў ляць, ураж ваць, 
на ват ша ка ваць.

Маг чы ма, да та го, каб 
экс пе ры мен та ваць з роз-
ны мі сты ля мі і ма тэ ры я ла мі 
і вы пра ца ваць аў тар скую 
тэх ні ку, трэ ба са спець. Хоць 
ка лі пры гле дзец ца, тут ёсць 
на што звяр нуць ува гу: тво-
ры Кі ры ла Дзя му ра ство ра-
ны ў кі рун ку ал га рыт міч на га 
мас тац тва, твор у аў тар скай 
тэх ні цы пра па на ва ла Да р'я 
Куд раў ца ва, шэ раг тво раў 
вы ка на ны ў змя ша ных тэх-
ні ках. Між тым кан цэп ту аль-
ныя пра ек ты і ін ста ля цыі па-
куль пры ві ва юц ца не вель мі 
ак тыў на.

Па ба ча нае ўсё ра зам 
пры му шае раз ва жаць. Не 
столь кі над жыц цём (якое 
мас тац тва па він на асэн соў-
ваць), коль кі над жыц цём у 
мас тац тве, якое ма ла дыя 
лю дзі ця пер вы бі ра юць. 
Быць ім кроп ля мі ў агуль-
най плы ні аль бо на ра джаць 
ура га ны ўлас ным не па да-
бен ствам, не пры ча са нас цю, 
вы бу хо вас цю? Тры га ды па-
ча ка ем...

А па куль: мас тац кая вы-
стаў ка па вы ні ках кон кур су 
«Тры е на ле ма ла дых мас та-
коў» бу дзе экс па на вац ца да 
25 жніў ня. З улі кам та го, што 
па доб ны агляд мае на мэ це 
ства рыць па на ра му, ма ла. 
Ары ен та ва лі ся, ві даць, на 
асноў ных гле да чоў ма ла дых 
тво раў — та кіх жа ма ла дых 
лю дзей, у тым лі ку сту дэнц-
кую мо ладзь, якія ця пер на 
ка ні ку лах.

Ар га ні за та ра мі кон кур су 
вы сту па юць Мі ніс тэр ства 
куль ту ры, На цы я наль ны гіс-
та рыч ны му зей, Бе ла рус кая 
дзяр жаў ная ака дэ мія мас-
тац тваў і Бе ла рус кі са юз 
мас та коў. За іні цы я ты ву 
дзя куй, але на конт рэа лі за-
цыі да дру го га ра зу ёсць над 
чым па пра ца ваць — і над 
тэр мі на мі, і над фар ма та мі. 
Каб экс па зі цыя ма ла дых 
бы ла на са мрэч «ма ла дой».

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Фота Кастуся ДРОБАВА.

Ма ла дыя твор цы дэ ман стру юць свой па тэн цы ял на пер шым тры е на ле
Ад мыс ло ва і толь кі для іх: дзяр жа ва ўзя ла 

на ся бе кло пат пра ма ла дое ай чын нае 

мас тац тва. На рэш це, бо зра біць гэ та трэ ба 

бы ло даў но, а то ка лі ча гось ці ня ма, іні цы я ты ву 

пе ра хоп лі ва юць не абы яка выя. Што і ад бы ло ся, 

ка лі «Бел газп рам банк» за сна ваў «Во сень скі 

са лон» і за пра сіў да ўдзе лу твор цаў да са ра ка 

га доў. Рэ за нанс атры маў ся вя лі кі, зна чыць, 

за па тра ба ва насць ёсць. Ві да воч на, твор чыя 

спа бор ніц твы ак ты ві зу юць не толь кі са міх 

удзель ні каў, але і гле да ча. Чым жа прын цы по ва 

ад роз ні ва ец ца тры е на ле, пад тры ма нае 

Мі ніс тэр ствам куль ту ры?


