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Іні цы я ты ваІні цы я ты ва  ��

У ПО ШУ КАХ 
КОС МА СУ

Пра ект MOVABOX прад ста віў кні гу 
Анд ру ся ГОР ВА ТА ў Ку па лаў скім тэ ат ры

Па чаў ся за ключ ны чац вёр ты этап па да рож жа па бе-
ла рус кім кніж ным све це з іні цы я ты вай MOVABOX. 
Ужо праз пяць тыд няў вы свет ліц ца, ці змя ні ла ся 
ўспры ман не су час най бе ла рус кай лі та ра ту ры праз 
рэа лі за цыю пра ек та. 

Удзель ні ка мі іні цы я ты вы кам па ніі velcom, скі ра ва най на 
па пу ля ры за цыю бе ла рус кай лі та ра ту ры, ужо ста лі Люд мі ла 
Руб леў ская, Аль герд Ба ха рэ віч і Вік тар Жы буль. Гэ тым ра-
зам пра ект звяр нуў ува гу чы та чоў на кні гу ма ла до га бе ла-
рус ка га пісь мен ні ка Анд ру ся Гор ва та «Ра дзі ва «Пру док».

Прэ зен та цыя за ключ на га эта пу пра ек та прай шла на 
не звы чай най пля цоў цы: MOVABOX упер шы ню па тра піў у 
На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ атр імя Ян кі Ку па лы. Як вы свет-
лі ла ся пад час ім прэ зы, тэ атр шчыль на звя за ны з бія гра фі-
яй Анд ру ся Гор ва та. Спа дар Анд русь у свой час па жа даў 
ачы шчаць на ва кол ле ад бру ду, зу сім як ге рой апа вя дан ня 
Мі ха і ла Ве ле ра «Ха чу быць двор ні кам». За ха цеў — і стаў: 
улад ка ваў ся пры бі раць тэ ры то рыю Ку па лаў ска га тэ ат ра. 
На вед валь ні кі ім прэ зы ў пра мым сэн се прай шлі з пісь мен-
ні кам яго шлях: ар тыс ты Ку па лаў ска га зла дзі лі па да рож жа 
па тэ ат ры і па кні зе, пад час яко га дэк ла ма ва лі вы трым кі з 
«Ра дзі ва «Пру док» і па каз ва лі эта пы тэ ат раль на га іс на ван-
ня твор цы ад улад ка ван ня на ра бо ту ў ад дзе ле кад раў да 
зна ём ства з но вым двор ні кам. Га лоў ным ге ро ем дзе ян ня 
быў сам Анд русь Гор ват. Ён па ўста ваў пе рад аў ды то ры яй 
і як го лас з рэ тра ра ды ёп ры ём ні ка, і як кас ма наўт на сцэ не 
Ку па лаў ска га, і як двор нік у спя цоў цы.

«Ра дзі ва «Пру док» — кні га-дзён нік, дзе за на та ва ны аў-
тар скія по шу кі на тхнен ня і жыц цё ва га сэн су. Пісь мен нік не 
па ба яў ся экс пе ры мен та ваць: пас ля ра бо ты двор ні кам з'е хаў 
з го ра да ў вёс ку Пру док, па ся ліў ся ў ста рой дзе да вай ха це 
і па чаў па дра бін ках на мац ваць шлях да са мо га ся бе. Каб 
уба чыць, як гэ та ў яго атры ма ла ся, трэ ба пра чы таць кні гу. 
Каб па чаць аса біс тыя по шу кі мес ца на пла не це, да стат ко-
ва зай сці на афі цый ны сайт movabox.by і прай сці тэст, які 
пра па ну юць ар га ні за та ры пра ек та. На шля ху да ўнут ра на га 
Кос ма су кож ны на вед валь нік сай та атры мае пер са наль ную 
пад каз ку ад Анд ру ся Гор ва та, а 20 шчас ліў чы каў вый гра юць 
ка лек цый ны на бор MOVABOX.

Ар тэ фак ты ў но вай скрын цы MOVABOX, на дум ку аў та-
ра, утрым лі ва юць ключ не толь кі да ра зу мен ня кні гі, але і 
да асэн са ван ня жыц ця, унут ра на га ста ну ча ла ве ка. Па ке цік 
з на сен нем кас меі, квет кі з сім ва ліч на-кас міч най наз вай, 
ува саб ляе са праўд ны цуд: у ма лень кім сха ва на вя лі кае, 
бо з зяр нят ка па ўста не рас лі на, но вае жыц цё; пліт ка ша-
ка ла ду ды ке ра міч ны ку бак на га да юць пра дро бя зі, без 
якіх не маг чы ма ўя віць шчас це; ма лень кія драў ля ныя дзэн-
граб лі пры чэ шуць не па слух мя ныя дум кі; свіс туль ка-ка за і 
пра бір ка з па ха мі вяс ко ва га шчас ця вер нуць у дзя цін ства; 
на рэш це, сло ік ня звык ла га ва рэн ня з цы бу лі як вы ра шэн не 
ўсіх праб лем. «У лю бой не зра зу ме лай сі ту а цыі ва ры ва рэн-
не», — пад каз вае Анд русь Гор ват.

Да р'я ЧАР НЯЎ СКАЯ
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Па дзе яПа дзе я  ��

Пад ад ным да хам
Пер са наль ная фо та вы стаў ка Юрыя ІВА НО ВА 
ад кры ла ся ў га ле рэі «Уні вер сі тэт куль ту ры»
Доб ры фо та зды мак — перш за ўсё цёп лае стаў лен не 
да фа то гра фа ча ла ве ка, яко га ён зды мае... Ме на ві та 
так Юрый Іва ноў ка мен туе свой пра фе сій ны шлях. За 
га ды фо та мас тац кай дзей нас ці аў тар не толь кі зра біў 
шмат здым каў, але ж і на быў сяб роў.

Упер шы ню вы стаў ка «Твор цы» бы ла прад стаў ле на ў Па-
ла цы куль ту ры го ра да Ма ла дзеч на пад час ура чыс тай цы ры-
мо ніі за крыц ця Го да куль ту ры ў Бе ла ру сі і рэс пуб лі кан скай 
ак цыі «Куль тур ная ста лі ца 2016 го да».

Экс па зі цыя скла да ец ца з парт рэ таў, зроб ле ных у роз ныя 
га ды. На іх ад люст ра ва ны ай чын ныя пісь мен ні кі, му зы кан-
ты, рэ жы сё ры. Ся род яр кіх прад стаў ні коў — пісь мен ні кі 
Іван Ме леж, Іван Ша мя кін, Кан драт Кра пі ва, кам па зі та ры 
Эду ард За рыц кі, Ігар Лу ча нок, Эду ард Ха нок, мас та кі Мі ха-
іл Са віц кі, Гаў ры ла Ва шчан ка, Анд рэй Сма ляк, ды ры жо ры 
Мі ха іл Дры неў скі, Ры гор Са ро ка, ба лет май стар Ва лян цін 
Елі зар' еў, опер ная спя вач ка Та ма ра Ніж ні ка ва, ак цёр Рас-
ці слаў Ян коў скі...

Юрый Іва ноў ад зна чае, што ге роі парт рэ таў — яго сяб ры 
па ад чу ван ні жыц ця, та му ў яго атры ма ла ся рас крыць іх праз 
зды мак. Се рыя парт рэ таў зна ка мі тых дзея чаў бе ла рус кай 
куль ту ры ста ла ад праў ным пунк там для яшчэ не каль кіх мас-
тац кіх пра ек таў. У бу ду чы ні аў тар пла нуе ства рыць шэ раг 
фо та здым каў бе ла рус кіх ву чо ных і так са ма па ка заць іх у 
роз ных га ра дах кра і ны.

Вік то рыя АС КЕ РА
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У мо мант, ка лі мы пра-
гнем ад чуць вяс ну і па-
чуц цё выя пры го ды, якія 
яна нам абя цае, Цэнтр 
су час ных мас тац тваў ад-
крыў пі кант ную вы ста ву 
ад ной з най ці ка вей шых 
су час ных бе ла рус кіх 
мас та чак Ган ны СІ ЛІ-
ВОН ЧЫК. 

У сва ёй ма не ры — з 
вель мі пры го жы мі ко ле ра мі, 
пра пі са ны мі дэ та ля мі, ме та-
фа рыч нас цю вы явы — яна 
прад ста ві ла цэ лую се рыю 
па лот наў, на якіх ча ла век і 
пры ро да пра ні ка юць ад но ў 
ад на го і ста но вяц ца дзіў ным 
на ват во рам. Дзе ад гу ка юц ца 
по зы вы цеп лы ні, ад чу ва ец-
ца імк нен не да ад наў лен ня, 
эмо цый і аса ло ды, ба чыц ца 
тон кае апе ля ван не да ін тым-
ных ба коў жыц ця. Гэ та ўва-
со бі ла ся ў вы ста ве пад наз-
вай «Ты чын кі і пес ці кі», дзе 
ха пае па кру час тых, узорыс-
тых, усю ды іс ных рас лін, якія 
ўтрым лі ва юць ма ты вы квіт-
нен ня і ад наў лен ня. Экс па-
зі цыя ў бу дын ку Цэнт ра су-
час ных мас тац тваў, што на 
пра спек це Не за леж нас ці, бу-
дзе доў жыц ца да ся рэ дзі ны 
на ступ на га ме ся ца.

Наз ва, ме та фа ры, вы-
явы ад сы ла юць, зра зу ме ла, 
да рэ пра дук тыў най сіс тэ мы, 
але ж гэ тым, на шчас це, сэн-
сы не аб мя жоў ва юц ца. Мож-
на ўпа да баць ня хіт рую ра-
дасць і дзёрз кую фан та зію 
кар ці ны «Вя сен ні су бот нік», 
дзе лю дзі ў ха ла тах, кам бі-
не зо нах і сві та рах па вод ле 

амаль дзі ця ча га да пу шчэн-
ня — усё ма гут ныя. Го лы мі 
ру ка мі яны ўздзей ні ча юць 
на пры род ныя пра цэ сы: ве-
ша юць со ней ка, вы пус ка юць 
з клет кі пту шак, са дзяць дрэ-
вы, ма лю юць аб ло кі фар бай 
вя до ма га бе ла рус ка га вы-
твор цы. Мож на ака зац ца 
сам-на сам з іро ні яй над пэў-
на га кштал ту дыс па зі цы яй 
у сям'і: па лат но на зы ва ец ца 
«До гляд хат ніх рас лін», дзе 
рас лі ны і муж чы на — ад но і 
тое ж. Ён ля жыць, а жан чы-
ны па лі ва юць яго, стры гуць 
і ца лу юць. На рэш це, мож на 
знай сці шчы рую, па-мас тац ку 
тон кую ра бо ту «Са до выя на-
жні цы», дзе воб раз ча ла ве ка 
ўва саб ля ец ца ў ін стру мен це, 
дзве част кі яко га ўяў  ля юць 
са бой муж чы ну і жан чы ну ў 
пэў ных ста сун ках.

«На ту раль ныя жыц цё выя 
цык лы ў іх чыс тым, аб са-
лют ным зна чэн ні. Ад кры ты 
эра тызм. Сме лая, на мя жы 
эпа таж на га раз бу рэн ня «та-
бу», іро нія над са цы яль ны мі 
ро ля мі і аб ме жа ван ня мі. І, 
вя до ма, па чуц цё вы ра ман-
тызм ду шэў ных пе ра жы ван-
няў», — па вод ле мас тацт ва-
знаў цаў, усё ўмя шча ец ца ў 
вы ста ву.

Так што экс па зі цыя «Ты-
чын кі і пес ці кі» вель мі пры го-
жа, ме та фа рыч на і воб раз на 
ад гу ка ец ца на фі зі я ла гіч ныя 
пра цэ сы па ла во га раз мна-
жэн ня, і не толь кі ў рас лін. 
Вы ста ва здоль ная пры цяг-
нуць на вед валь ні каў, хоць 
бы па тым, як па лот ны Ган-
ны Сі лі вон чык, з іх ба га тым 

і фан тас тыч ным рас лін ным 
све там, на пра мую пе ра клі-
ка юц ца з гэ тай па рой го да. 
Не ка жу чы ўжо пра імя са мой 
мас тач кі, для па зна валь на га 
сты лю якой у бе ла рус кай і 
не толь кі пра сто ры ўжо за-
ма ца ва нае асоб нае мес ца. 
Кар ці ны аў та ркі за хоў ва юц-

ца ў пры ват ных ка лек цы ях 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Іта ліі, ЗША, 
Фран цыі, Поль шчы, Япо ніі і 
ін шых кра ін, у фон дах му зе-
яў у Бе ла ру сі, Ра сіі і ЗША. За 
пля чы ма ў Ган ны Сі лі вон чык 
бяс кон цая коль касць удзе-
лу ў вы ста вах і ар га ні за цыі 
27 пры ват ных экс па зі цый у 
кра і не і па-за яе ме жа мі.

«Ты чын кі і пес ці кі» — 
чар го вая маг чы масць пры-
гле дзец ца да дэ таль на пра-
пра ца ва ных па лот наў Ган-
ны Сі лі вон чык і знай сці ў іх 
ана ло гіі і сім ва лы, на рэш це, 
па гля дзець на кры ху апош-
ле ную су час ным кан тэкс там 
тэ му праз пры го жае вы тан ча-
нае ўва саб лен не. Та му што і 
на са мрэч гэ та пры го жа і вы-
тан ча на.

Соф'я КІСЯЛЁВА 
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Прэ зен та цыя кар ці ны ад бы ла ся на 
ка на ле АНТ у дзень Пра вед ні каў 
на ро даў све ту. Так на зы ва юць лю-
дзей, якія ў га ды Дру гой су свет най 
вай ны не за ста лі ся абы яка вы мі да 
бя ды яў рэй ска га на ро да і, ры зы-
ку ю чы ўлас ны мі жыц ця мі і лё сам 
сва іх бліз кіх, ра бі лі ўсё маг чы мае 
для яго вы ра та ван ня.

«На ро джа ныя двой чы» — ужо трэ-
цяя, за ключ ная, част ка цык ла «Хро ні-
ка мінск ага ге та». Гэ тым ра зам аў та ры 
па шы ры лі тэ му, рас па вя да ю чы гіс то рыі 

яў рэ яў і сем' яў, якія ім да па ма га лі, не 
толь кі з Мін ска, але і з усёй Бе ла ру сі. 
Ма тэ ры ял для філь ма збі ра лі па ўсім 
све це, знач ная част ка ін фар ма цыі бы ла 
атры ма на ў Із ра і лі і Ар ген ці не.

Га на ро вы ты тул Пра вед ні ка пры свой-
вае Із ра іль скі ін сты тут ка та стро фы і ге-
ра із му на да во лі су ро вых умо вах: не аб-
ход ныя аса біс тыя свед чан ні тых, ка му 

да па маг лі, ці да ку мен таль ныя до ка зы і, 
акра мя та го, па він ны быць дак лад ныя 
звест кі, што ча ла век са праў ды ры зы-
ка ваў жыц цём, не ма ю чы пры гэ тым 
ка рыс лі вых мэ т. У го нар кож на га пры-
зна на га Пра вед ні ка пра во дзіц ца цы-
ры мо нія ўзна га ро джан ня, дзе яму або 
аго на шчад кам уру ча юц ца сер ты фі кат 
і імян ны ме даль, на якім вы гра ві ра ва ны 
сло вы з Тал му да «Хто ра туе ад но жыц-
цё — ра туе ўвесь свет». Так са ма ў яго 
го нар са дзіц ца дрэ ва на Алеі Пра вед ні-
каў, а яго імя за но сіц ца на сця ну Му зея 
ка та стро фы ў Еру са лі ме «Яд ва-Шэм».

Ця пе р у бе ла рус кім спі се Пра вед ні-
каў 794 іме ні. Пад час прэм' е ры філь ма 
быў па ка за ны ві дэа ро лік, у якім згад ваў-
ся кож ны з іх. У са вец кі час не пры ня-
та бы ло рас каз ваць гіс то рыі аса біс та га 
ге ра із му ў та кім кан тэкс це, та му знач-
ная част ка звес так не аца ле ла. Ад нак 
твор чай гру пе «Май стэр ня Ула дзі мі ра 
Бо ку на», якая ка ля ча ты рох га доў пра-

ца ва ла над ства рэн нем тры ло гіі, уда ло-
ся рас крыць мно гія не вя до мыя ра ней 
фак ты.

У філь ме рас каз ва юц ца гіс то рыі 
сем' яў, якія да па ма га лі сва ім сяб рам, 
су се дзям і на ват аб са лют на не зна ё мым 
лю дзям. Лё сы вы ра та валь ні каў вель мі 
роз ныя: ад прос тых ся лян да кі раў ні коў 
сіс тэ мы дзі ця чых вы ха ваў чых уста ноў. 
Гэ та пры тым, што па ка ран не па гра жа ла 
не толь кі са мім па моч ні кам і іх сем' ям, 
але і цэ лым на се ле ным пунк там: ня рэд-
кія вы пад кі, ка лі за ўкры ва льніц тва яў-
рэ яў спаль ва лі цэлыя вёс кі.

Як ад зна чыў аў тар сцэ на рыя цык-
ла Ба рыс ГЕРС ТЭН, ра бот ні кі гру пы 
кож ны факт, кож ную ге ра іч ную і тра-
гіч ную гіс то рыю пра пус ка лі праз ся бе. 
Маг чы ма, ме на ві та та му жыц цё са мо 
ўно сі ла ка рэк ты вы ў сцэ на рый. Пад час 
ві зі ту ў Ар ген ці ну сцэ на рыст вы пад ко ва 
на ме ма ры яль ным комп лек се за ўва жыў 
бе ла рус кае проз ві шча. Гэ та да ло яшчэ 
адзін ві ток раз віц цю філь ма.

Ад нак, па сло вах Ба ры са Герс тэ на, 
гэ та яшчэ да лё ка не ка нец пра цы.

Дум ку пра цяг нуў Ула дзі мір БО КУН, 
які за ўва жыў, што ёсць ідэя, ужо па-за 
ме жа мі цык ла, зра біць фільм пра так 
зва нае мін скае зон дэр-ге та, ку ды зво зі лі 
яў рэ яў з усёй Еў ро пы. Ім абя ца лі, што 
яны бу дуць за ся ляць но выя зем лі, на ват 
вы да ва лі да ку мен ты, ад нак адзі нае, што 
яны зна хо дзі лі тут, — смерць. Пра гэ ты 
пласт гіс то рыі вя до ма не так шмат.

На прэм' е ры кар ці ны «На ро джа ныя 
двой чы» пры сут ні ча лі прад стаў ні кі Са-
ю за бе ла рус кіх яў рэй скіх гра мад скіх 
аб' яд нан няў і аб шчын, дып ла ма ты з Із-
ра і ля, Гер ма ніі і Поль шчы, са мі Пра вед-
ні кі на ро даў све ту, іх род ныя і ве тэ ра ны 
Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by

�

Кад р з філь ма.

Прэм' е раПрэм' е ра  ��

«НА РО ДЖА НЫЯ ДВОЙ ЧЫ»:
да ку мен таль ны фільм-пры свя чэн не тым, хто да па ма гаў яў рэ ям у ча сы Ха ла кос ту

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

НЕ ЗУ СІМ НЯ ВІН НАЯ ВЯС НА
Не пры то е ны эра тызм і ра ман тызм ча ла ве чых ста сун каў

Мож на ўпа да баць 
ня хіт рую ра дасць 
і дзёрз кую фан та зію 
кар ці ны «Вя сен ні 
су бот нік», дзе лю дзі 
ў ха ла тах, кам бі не зо нах 
і сві та рах па вод ле 
амаль дзі ця ча га 
да пу шчэн ня — 
усё ма гут ныя.


