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З гэ тых тан цаў баль, што сё ле-

та прай шоў пад тэ май «Кі но», і па-

чаў ся. Бі ле ты, як звы чай на, апроч 

са мой па дзеі пра ду гледж ва лі пад 

са бой на вед ван не рэ пе ты цый, якія 

для бу ду чых гас цей стар та ва лі ў 

сце нах Вя лі ка га ў ліс та па дзе. Улас-

на вяр тан нем валь саў і ка ціль ё наў 

та ко га ро ду па дзеі і вы ключ ныя, 

бо ін шым су час ным мес цам, дзе 

баль ныя тан цы ла гіч ныя, з'яў ля-

ец ца хі ба што ха рэа гра фіч ная сту-

дыя, а гэ та не лі чыц ца.

Тан ца валь ныя част кі, а іх у пра-

гра ме Вя лі ка га ба лю бы ло дзве — 

ура чыс тая ў якас ці ад крыц ця і ад па-

вед ны тэ ме Чап лін-баль, — су пра-

ва джа лі ся вус ны мі пад каз ка мі, ка лі 

па ва рот і з якой на гі па чы наць рух. 

Па ры тан ца ва лі ў фае бэль э та жа, 

фае бал ко на за імі на зі ра ла, а па-

ра лель на на ўсіх па вер хах Вя лі ка га 

тэ ат ра ві ра ва ла ін шае жыц цё.

Ар га ні за та ры ро бяць з ме ра-

пры ем ства комп лекс ную штуч ку: 

на бэль э та жы валь сы, у Ка мер най 

за ле і на га лоў най сцэ не му зыч ныя 

кан цэр ты, а ра зам з гэ тым ка ра о-

ке, кон кур сы, прад ка зан ні аст ро ла-

га, фо та зо ны і гуль ня ў «Ма фію». 

У фае бал ко на і ка ля ба раў рас стаў-

ле ны ста лы з ежай — па куль ад ны 

тан цу юць, дру гія ядуць бу тэрб ро ды 

і гля дзяць у тэ ле фо ны. Гэ ты па пу-

ляр ны фар мат з рас паў сю джа ны мі 

на свя точ ных ме ра пры ем ствах за-

ба ва мі ў вы са ка род ным ан ту ра жы 

Вя лі ка га паў та ра ец ца з го ду ў год і 

дэ ман струе, як ста ра даў нія рэ чы мо-

гуць пад ладж вац ца пад су час насць. 

І ча сам, ві даць, пад ладж ва юц ца так, 

што ты ідзеш на неш та вы ключ нае ў

вы ключ ным убран ні — гэ та ж бал, 

а трап ля еш ледзь не на кір маш.

Па коль кі тэ май адзі нац ца та га 

ба лю ста ла кі но і пра хо дзіў ён у 

ноч ста ро га Но ва га го да, рэ жы-

сё ры пры ду ма лі для яго ад мыс-

ло вых пер са на жаў: ва ўра чыс тым 

ад крыц ці ўдзель ні ча лі эль фы, вя лі 

яго Мант сэ рат Ка балье і Лу ча на 

Па ва ро ці, а ў якас ці гас цей прай-

шлі ся Чарльз Чап лін, Ні коль Кід-

ман, Мэ ры лін Ман ро, Ума Тур ман 

з Джо нам Тра вол там, Лай за Мі нэ лі 

і ін шыя ге роі кі не ма то гра фа (хоць 

у іх ата чэн ні з'я ві ла ся і рэ аль ная 

пер со на — мас тац кі кі раў нік Вя-

лі ка га тэ ат ра Ва лян цін Елі зар' еў). 

У фае пар тэ ра гас цям пра па ноў-

ва лі «эпа таж ныя» вы пра ба ван ні 

кштал ту та го, каб спець пес ню пад 

рыт міч ны та нец. У фае бэль э та жа 

бы ло ар га ні за ва на «вы яз ное ка-

зі но». У Ка мер най за ле ад быў ся 

май стар-клас па га лі вуд скай эле-

гант нас ці. Ад ным сло вам, за баў-

ляль насць ча сам да мі на ва ла над 

ат мас фе рай вы са ка род нас ці, якую 

фар мат ба лю пра ду гледж вае.

Але што са праў ды бы ло вар та 

ўва гі, дык гэ та абы гры ван не тэ-

мы ў кан цэрт най пра гра ме, дзе ў 

вы ка нан ні му зы кан таў і ар тыс таў 

Вя лі ка га тэ ат ра гу ча лі му зы ка і 

пес ні з філь маў «Сня да нак ля Ці-

фа ні», «Пан Та дэ вуш», «Ка ба рэ», 

«Вест сай дская гіс то рыя», «Пас ля

тон ка га ча ла ве ка», «Ча раў нік кра і -

ны Оз», «Вы праў ле на му ве рыць» і 

ін шых, а таксама тво ры Чар лі Чап-

лі на, што, як вя до ма, вы сту паў для 

сва іх кар цін у тым лі ку кам па зі та-

рам. Пры го жа, што гос ці ба лю і са-

мі іш лі за тэ май: у жа но чых стро ях 

мож на бы ло па знаць ма ты вы сла-

ву тай су кен кі Од ры Хэп бёрн у кар-

ці не «Мая цу доў ная лэ дзі» аль бо 

Віў ен Лі ў ро лі Скар лет О' Ха ры.

Гле дзя чы на стра ка ты комп лекс 

«па слуг», пра па на ва ны ар га ні за та-

ра мі свя та, ду ма еш, што гэ та ўсё 

ка мер цыя, маў ляў, тэ атр му сіць 

вы круч ваць з на ва год ня га ба лю 

ўсё што мо жа, каб пра даць як ма га 

больш бі ле таў і пад за ра біць гро шай 

на кас цю мы для но вай опе ры. Дзе 

там: ім прэ за, аказ ва ец ца, не акуп ля-

ец ца. «Вя лі кі баль пра хо дзіць у тэ ат-

ры ўжо адзі нац цаць га доў і аб са лют-

на не мае пад са бой ка мер цый най 

асно вы, я ска заў бы, у яго, на ад ва-

рот, больш даб ра чын ны ха рак тар і 

скі ра ва насць на ду хоў насць, — ка-

жа ге не раль ны ды рэк тар тэ ат ра 

Аляк сандр Пят ро віч. — Яго ар га-

ні за цыя — вя лі кая спра ва, бо фар-

мат ба лю дае маг чы масць не толь кі 

ад па чыць і па тан ца ваць, але і ад-

чуць унут ры ней кую ўзвыш анасць. 

Гэ та не рэ ста ран на-тан ца валь нае 

ме ра пры ем ства, а са праўд ны баль, 

я ска заў бы, з вы со кай лі та ры з яго 

вы са ка род ным зна чэн нем».

Пад час кан цэр та-сюр пры за, які 

пра хо дзіў на га лоў най сцэ не Вя лі-

ка га, най леп шыя ар тыс ты тэ ат ра 

атры ма лі на ва год нія тэ ат раль ныя 

прэ міі ад га лоў на га парт нё ра пра-

ек та Бе ла рус ка-швей цар ска га 

бан ка «БСБ Банк». Яшчэ му зы ка 

з кі но, яшчэ баль ныя тан цы, яшчэ 

му зыч на-тан ца валь ная пра гра-

ма — і ў дзве га дзі ны но чы Вя лі кі 

на ва год ні баль за вяр шыў ся. Спа-

дзя ём ся, нех та стра ціў туф лік.

«У бу ду чы ні мы, на пэў на, бу-

дзем мя няць фар мат і боль шую 

ўва гу ўдзе лім тан цам, бо гэ та яго 

ас но ва, і па ста ра ем ся зра біць так, 

каб ме ра пры ем ства пры но сі ла 

пры бы так, бо па куль што вы дат кі 

на яго ар га ні за цыю і пра вя дзен не 

знач на вы шэй шыя за да ход ную 

част ку. Усё, што тут ад бы ва ец ца, 

цу доў на і пры го жа, але тэ ат ру трэ-

ба зра біць гэ та са ма акуп ным аль бо

акуп ным на 99 пра цэн таў, хоць ва 

ўсім све це та кое ме ра пры ем ства — 

пры быт ко вая спра ва», — пад су-

моў вае Аляк сандр Пят ро віч.

На ле та Вя лі кі на ва год ні баль, два-

нац ца ты, па тра ды цыі ад бу дзец ца ў 

ноч з 13 на 14 сту дзе ня. Ка лі гэ та бу-

дзе са праўд ны баль, без кір ма шо вай 

мі шу ры, ён на пэў на, аку піц ца.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Па дзеяПа дзея

АД БА ЛЯ ВА ЛІ
У тэ ат ры опе ры і ба ле та прай шоў што га до вы Вя лі кі на ва год ні баль

Тут бы лі Скар лет О' Ха ра, Элі за бет Бе нет і Од ры Хэп бёрн — баль 

у Вя лі кім тэ ат ры опе ры і ба ле та, які тра ды цый на пра хо дзіць у ноч 

з 13 на 14 сту дзе ня, адзі нац ца ты раз даў гас цям маг чы масць ад-

чуць ся бе ге ро я мі ра ма наў і вы гу ляць свае вы кштал цо ныя ўбо ры, 

час та пад рых та ва ныя ад мыс ло ва для па дзеі. Пыш ныя су кен кі, 

шлей фы, ру шы, паль чат кі і ка пе лю шы ў жан чын, смо кін гі, фра кі 

і ба бач кі ў муж чын — гэ тым ра зам мож на бы ло раз гле дзець ка ля 

650 (пры бліз на столь кі бі ле таў бы ло на бы та на баль) ва ры ян таў 

ад па вя да ю чых дрэс-ко ду стро яў. Мы зноў да лу чы лі ся да «ве-

ча ры ны з прэ тэн зі яй», каб па гля дзець, як ар ха іч ныя фар ма ты 

ўпіс ва юц ца ў су час насць, і мо жам ска заць: га лоў нае, што тут 

вар та ра біць, — тан ца ваць поль ку і контр данс.

Ка лі б на пер шым кан цэр-

це-ад крыц ці вы сту піў толь кі 

вы дат ны ўкра ін скі бас Та рас 

Што нда, вар та бы ло б гэ ты 

кан цэрт пра во дзіць. Для яго 

не паў тор на га го ла су, зда ва-

ла ся, ня ма ні чо га не маг чы ма-

га. Та рас — лаў рэ ат дзя сят-

каў між на род ных ва каль ных

кон кур саў: ад іс пан ска га 

імя Вінь я са і грэ час ка га імя 

Ма рыі Ка лас да кон кур су імя 

Сві ры да ва і Со бі наў ска га му-

зыч на га фес ты ва лю ў Ра сіі. 

Ар тыст дае соль ныя кан цэр-

ты ў Да ніі, Нар ве гіі, Швей ца-

рыі, Чэ хіі і ін шых кра і нах све-

ту. Ён вы кон вае рэ пер ту ар 

вя лі ка га Ша ля пі на. Са сцэ ны 

Брэсц ка га тэ ат ра дра мы пра-

гу ча лі са мыя роз ныя кам па-

зі цыі: укра ін скія на род ныя 

пес ні, хі ты су свет на га опер-

на га мас тац тва. Арыя кня зя 

Іга ра з ад най мен най опе ры 

Ба ра дзі на са рва ла са праўд-

ныя ава цыі.

Па дзе яй «Ве ча роў», не су м-

нен на, ста ла вы ступ лен не 

лаў рэ а та між на род ных кон-

кур саў, за гад чы ка ка фед-

ры спе цы яль на га фар тэ пі я-

на Бе ла рус кай дзяр жаў най 

ака дэ міі му зы кі Ула дзі мі ра 

Ду ла ва. Ула дзі мір Анд рэ е віч 

іг раў у су пра ва джэн ні ка мер-

на га ар кест ра сва ёй уста но-

вы. І му зы ка бы ла ча роў ная. 

Асаб лі ва кра наль ным стаў 

мо мант пры свя чэн ня: ма-

эст ра сыг раў на кцюрн фа-

мі нор Глін кі спе цы яль на для 

Лі ліі Ба ты ра вай, ар га ні за та-

ра і ня змен на га ды рэк та ра 

фес ты ва лю, які пра хо дзіць у 

Брэс це вось ужо 32 га ды.

Вя лі кія за слу гі ства-

раль ні цы ім прэ зы яшчэ раз 

пад крэс ліў пад час ад крыц-

ця фес ты ва лю стар шы ня 

Брэсц ка га гар вы кан ка ма 

Аляк сандр РА ГА ЧУК. Мэр 

ад зна чыў так са ма, што ле-

тась «Сту дзень скі мі ве ча-

ра мі» мы ад кры лі ча ра ду 

свят ка ван няў ты ся ча год дзя 

го ра да, а ця пер пра цяг ва ем 

доб рую тра ды цыю, і па абя-

цаў спры яць та му, каб «Ве-

ча ры» жы лі і раз ві ва лі ся.

У дру гі ве чар на сцэ не 

іг раў ду ха вы ар кестр гер-

ман ска га го ра да-па бра ці ма 

Брэс та Ра венз бур га. Ка лек-

тыў пад кі раў ніц твам Ха-

раль да Хеп не ра не пер шы 

год вы сту пае на «Ве ча рах». 

Сё ле та ён даў тры кан цэр-

ты: на сцэ не фес ты ва лю, у 

му зыч ным ка ле джы імя Ры-

го ра Шыр мы і ў царк ве хрыс-

ці ян-ад вен тыс таў сё ма га 

дня, дзе ад быў ся бяс плат ны 

кан цэрт для ўсіх ах вот ных. 

Па ра да ва ла му зыч ных гур-

ма наў ма ла дая, але ты ту-

ла ва ная ра сій ская пі я ніст-

ка Да р'я Івон кі на, пі я ніст ка 

вы ка на ла най скла да ней шы 

твор — «Ус па мін пра опе-

ру «Дон Жу ан». Ды рэк тар 

фес ты ва лю Лі лія Ба ты ра ва 

знай шла яе ў Літ ве на між на-

род ным фес ты ва лі «Му зы ка 

без меж». Лі лія Ры го раў на 

бы ла чле нам жу ры, а 

Да р'я на фес ты ва лі за ва я ва ла

Гран-пры. Та ды ж і атры ма-

ла за пра шэн не на «Ве ча ры». 

Кі тай ская ва ка ліст ка Га лі ман 

Чжу так са ма бы ла за ўва жа-

ная на ад ным з кон кур саў. 

Дзіў ным па чыс ці ні го ла сам 

яна вы ка на ла бе ла рус кую 

«Ку па лін ку» і са рва ла са-

праўд ныя ава цыі. Ра манс 

на кі тай скай мо ве «Веч нае 

ка хан не» на ша пуб лі ка так-

са ма ўспры ня ла ўзнёс ла.

Упры га жэн нем му зыч-

на га фо ру му, не су мнен на, 

ста ла вы ступ лен не двух 

ха ра вых ка лек ты ваў. Кі еў-

скі ма ла дзёж ны ка мер ны 

хор «Са фія» ле тась з тры-

ум фам вы сту піў у Брэс це, 

та му ка лек тыў і за пра сі лі 

зноў. Ар тыс ты ў фальк-

лор ных стро ях спя ва лі без 

ін стру мен таль на га су пра-

ва джэн ня. Яго ро лю ў та кіх 

вы пад ках вы кон ва юць са мі 

га ла сы ва ка ліс таў. І гэ тым 

ра зам хор па ра да ваў пра-

 гра май ад твораў най вы-

шэй ша га ўзроў ню скла да-

нас ці да ўкра ін скіх на род-

ных пе сень. Асоб на вар та 

ска заць пра ка мер ны хор 

Го мель скай аб лас ной фі-

лар мо ніі пад кі раў ніц твам 

за слу жа на га дзея ча куль ту-

ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь Але-

ны Са ка ло вай. За сваю са ра-

ка га до вую гіс то рыю хор стаў 

пе ра мож цам роз ных між на-

род ных кон кур саў і фес ты ва-

ляў. Пры яго вы ступ лен ні не 

па кі да ла дум ка аб тым, што 

мы шу ка ем за меж ных зо рак, 

а зор кі час та зна хо дзяц ца 

по бач, у сва ёй кра і не, на ват 

у су сед няй воб лас ці. Кам па-

зі тар і ва ка ліст ка лек ты ву 

Аляк сандр Аб ро сі маў здзі-

віў джа за вы мі ва ры я цы я мі 

вя до мых пе сень. Пра гу ча лі і 

ве ліч ныя ка ляд ныя спе вы, і 

вя до мыя ра ман сы, і на род-

ныя, і жар тоў ныя пес ні. Хор 

спя ваў пер шае ад дзя лен не 

за ключ на га ве ча ра, і пуб-

лі ка не ха це ла ад пус каць 

гас цей; тым да вя ло ся ад-

прош вац ца, бо спя ша лі ся 

на цяг нік.

Ся род са ліс таў асаб лі ва 

вы зна чыў ся бал гар скі тэ нар 

Іво Іар да наў, са ліст тэ ат ра 

опе ры і ба ле та з Вар ны. Ён 

стаў сюр пры зам фэс ту ва 

ўсіх сэн сах. Па-пер шае, та-

му што не быў за яў ле ны ў 

пра гра ме і вы сту піў за мест 

ін ша га ар тыс та, які не пры-

ехаў. А па-дру гое, спя вак 

лі та раль на за вёў усю за лу 

сва ёй яр кай эма цы я наль-

нас цю — яго «Міс тар Ікс», 

«Ба я дэ ра», ін шыя ну ма ры 

бы лі прос та ча роў ныя.

Вар та ска заць і пра трыа 

Кан стан ці на Ві лен ска га, 

кам па зі та ра і пі я ніс та з Поль-

шчы. Ра зам з брас таў ча на-

мі Але гам Роў дам (удар ныя 

ін стру мен ты) і Вя ча сла вам 

Пляс ко (кант ра бас) яны, 

не су мнен на, па ка за лі вы со-

кі клас му зы кі. Трыа, да рэ-

чы, іг ра ла ў су пра ва джэн ні 

Дзяр жаў на га ака дэ міч на га 

сім фа ніч на га ар кест ра Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь пад кі раў-

ніц твам на род на га ар тыс та 

кра і ны Аляк санд ра Ані сі-

ма ва. Пра вя до мы ў на шай 

кра і не ка лек тыў, які з тры-

ум фам вы сту пае ў роз ных 

кра і нах све ту, на ўрад ці 

ска жаш неш та но вае. Доб-

ра, што ён пас ля пэў на га 

пе ра пын ку зноў уша на ваў 

«Ве ча ры» сва ім удзе лам. 

Пад вы ступ лен не ар кест ра 

як не ўспом ніць кры ла ты 

вы раз Фрыд ры ха Ніц шэ аб 

тым, што жыц цё без му зы кі 

бы ло б па мыл кай...

Пад час цы ры мо ніі за-

крыц ця фес ты ва лю на чаль-

нік упраў лен ня куль ту ры 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Сяр гей ПА НА СЮК за зна-

чыў, што нам па шчас ці ла 

жыць у эпо ху «Сту дзень скіх 

му зыч ных ве ча роў». «Сту-

дэн там Брэсц ка га му зыч-

на га ка ле джа я пры сут ні чаў 

на трох пер шых «Ве ча рах», 

слу хаў Ста ні сла ва Рых тэ-

ра. Паз ней мы атрым лі ва лі 

аса ло ду ад спе ваў Сяр гея 

За ха ра ва і Зу ра ба Са ткі-

ла вы, апла дзі ра ва лі Свя та-

сла ву Бэл зу, а сён ня маю 

го нар ста яць на сцэ не по-

бач з Аляк санд рам Ані сі ма-

вым», — ска заў Сяр гей Па-

на сюк. А ня змен ны ар га ні за-

тар усіх «Ве ча роў» па ра і ла 

на раз ві тан не: «Пры ходзь це 

на кан цэр ты і бу дзе це доў га 

жыць, бо кла січ ная му зы ка 

пад аў жае жыц цё».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім! ЗА МЕСТ СНЕ ГУ — 
МУ ЗЫ КА

Ама та ры кла січ най му зы кі пры вык лі, што год 

у Брэс це па чы на ец ца са сла ву тых «Сту дзень скіх 

ве ча роў». Гэ ты фес ты валь тры ва ла аса цы ю ец ца 

з хо ла дам на два рэ, ка ляд ны мі свя та мі, аса ло дай 

веч най му зы кі. Пом ніц ца, як на вак за ле су стра ка лі 

опер ных дзіў, якія вы хо дзі лі з ва го на ў рас кош ных 

фут рах... А ця пер мож на і лё гень ка апра нуц ца. Што ж, 

хоць зі мы ў нас ня ма, а фес ты валь ёсць. Свя та

му зы кі, на шчас це, ні хто не ад мя няў.

«Сту дзень скія му зыч ныя ве ча ры» ў Брэс це 
па да ра валі ня ма ла ад крыц цяў


