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На ад кры тай пра сто рыНа ад кры тай пра сто ры  

Вы стаў ка, на якую 
мож на тра піць 
вы пад ко ва,

а знай сці сюр рэа лізм ад на го 
з най леп шых бе ла рус кіх мас та коў

На рэш це, цёп лую па ру го да аб вяс ці ла 

і тра ды цый ная вы стаў ка «Мас так і го рад», 

што ўжо сем га доў дэ ман струе сва ім 

на вед валь ні кам тэн дэн цыю вы ха ду 

«са праўд на га» мас тац тва ў га рад скую 

пра сто ру. 17 мая на пло шчы Яку ба Ко ла са 

ў Мін ску ад кры ла ся маш таб ная экс па зі цыя 

ад на го мас та ка.

Гэ тым ра зам кам па нію Мар ка Ша га ла, Ка зі мі ра Ма-
ле ві ча, Мі ка лая Се ля шчу ка, Ва лян ці на Гу ба ра ва, тво ры 
кож на га з якіх зай ма лі па чэс нае мес ца на ста ліч най пло-
шчы ў мі ну лыя га ды, да паў няе «бе ла рус кі Саль ва дор Да-
лі» Ге ор гій Скрып ні чэн ка. Не ка то рыя ра бо ты сюр рэа ліс-
та ста нуць да ступ ны мі шы ро кай пуб лі цы ўпер шы ню.

Вы стаў ка «Мас так і го рад» раз мя шча ец ца на ад-
ной з цэнт раль ных мін скіх пло шчаў, праз якую шля хі 
жы ха роў і вы пад ко вых за ез джых бу дуць пра хо дзіць з 
боль шай іма вер нас цю. Та му ў мі ну лыя га ды коль касць 
«на вед валь ні каў» экс па зі цыі лі чы ла ся міль ё на мі. І, як 
ад зна ча лі ар га ні за та ры, на ват ак таў ван да ліз му, ча го 
мож на ча каць, за ўва жа на не бы ло.

На пло шчы Яку ба Ко ла са ўжо мож на знай сці вя до-
мыя ра бо ты Ге ор гія Скрып ні чэн кі «Мін скія спат кан ні», 
«Шлях ціц на ра дзі ме», «Ім гнен ні жыц ця», сюр рэа ліс-
тыч ныя га ла ва лом кі, упер шы ню вы стаў ле ныя ра бо ты з 
аль бо маў жы ва піс ных і гра фіч ных ра бот мас та ка (Ге ор-
гій Скрып ні чэн ка пай шоў з жыц ця ў 2015 го дзе).

Шмат лі кія іні цы я ты вы апош ня га ча су па цвяр джа юць, 
што па мас тац тва не аба вяз ко ва іс ці ў му зей. Спа лу чэн не 
эліт най куль ту ры і ву лі цы ста но віц ца па пу ляр ным і па воль-
на рас паў сюдж ва ец ца ў Бе ла ру сі, хоць ад сыл кі да Ві цеб ску 
ча соў «Сцвяр джаль ні каў но ва га мас тац тва» па каз ва юць, 
што для на шай кра і ны та кая з'я ва на ват на ту раль ная. 
Да рэ чы, апроч Мін ска як раз у Ві цеб ску прой дзе сё мая 
экс па зі цыя «Мас так і го рад»: ра бо ты Ге ор гія Скрып ні чэн кі 
бу дуць вы стаў ле ны тут з 20 ве рас ня да 6 ліс та па да.

Ка неш не, вы стаў ка на ву лі цы не пра па нуе ары гі на лы 
бе ла рус ка га сюр рэа ліс та, што быц цам ка жа на ка рысць 
за кры тых пра стор, але дак лад на ро біць вы со кае мас тац-
тва больш да ступ ным. Лі чыц ца, што пас ля та ко га лік бе зу 
не пры звы ча е ным да куль тур на га ад па чын ку на вед валь-
ні кам не да лё ка і да му зея. Аль бо хоць бы част цы з іх.

Пры ге не раль най пад трым цы бан ка ВТБ пра ект 
«Мас так і го рад» рэа лі зу ец ца ка му ні ка цый най кам па ні-
яй GBS і Цэнт рам су час ных мас тац тваў пры пад трым цы 
Мі ніс тэр ства куль ту ры і Мінск ага гар вы кан ка ма.

Глядзець на творы Скрыпнічэнкі на плошчы Якуба 
Коласа можна да 14 верасня.

Сафія ПАЛЯНСКАЯ



Му ха На та ша не дае спаць, 
на стой лі ва ца ко ча над ву хам. 
«У чым праб ле ма?» — здзі віц ца 
жы хар га рад ской ква тэ ры, 
які пры вык вы ра шаць та кое 
ра ды каль на. 
Ну, і дар ма: гэ та ж На-та-ша! 
Яна так са ма мяс цо вы жы хар, 
част ка эка сіс тэ мы, час цін ка 
Су све ту. Без яе кар ці на бу дзе 
ня поў най. Кар ці на све ту 
ва чы ма но ва га жы ха ра вёс кі 
Пру док — дак лад на. А нам 
прый дзец ца зра зу мець, ча му 
яго ўспры ман не ме на ві та та кое, 
пад час пра гля ду спек так ля 
Ку па лаў ска га тэ ат ра «Ра дзі ва 
«Пру док». Гэ та ка лі яшчэ 
атры ма ец ца тра піць. Але не 
ха чу раз ва жаць пра «ня ма 
бі ле таў» і анш ла гі. Ха чу — 
пра Пру док. Там доб ра.

Гэ та да лё ка ад ста лі цы: Па лес се. 
Для га ра джа ні на вы праў ляц ца ту ды 
жыць — усё ад но што збі рац ца ў кос-
мас. На ват не на ар бі ту не дзе «па-над», 
а ў па ра лель ную га лак ты ку, дзе ін шыя 
за ко ны гра ві та цыі, амаль ад сут ні чае ка-
тэ го рыя ча су (іс тот ны толь кі факт, што 
ты ёсць) ды ра зум нае жыц цё са сва і мі 
прын цы па мі іс на ван ня ў на яў нас ці. Усё 
вы пра ба ваў на са бе аў тар кні гі «Ра дзі ва 
«Пру док» Анд русь Гор ват, які за на тоў-
ваў свае па чуц ці пад час аб са лют на рэ-
аль на га па глыб лен ня ў той су свет. Кі нуў 
Мінск і па ехаў жыць у... гэ ты Пру док. Не 
ў Маск ву і не ў Па рыж, а ў бе ла рус кую 
вёс ку.

За пі сы з дзён ні ка — ус па мі ны бы-
ло га «зям но га» (пры зем ле на га?) жыц-
ця, на зі ран ні і дум кі пас ля кан так таў з 
мяс цо вай цы ві лі за цы яй — ста лі кні гай. 
Кні га «пай шла ў ад кры ты кос мас» — а 
гэ та ўся пра сто ра бе ла рус ка га све та ад-
чу ван ня, мен та лі тэ ту, куль ту ры, на огул 
жыц ця. Ак тыў насць чы та чоў і за хап лен-
ні на ноў ад кры тым су све там пры вя лі да 
з'яў лен ня філь ма «Ягор» і ў рэш це — да 
тэ ат раль най па ста ноў кі, якую ажыц ця-
віў той жа аў тар філь ма ку па ла вец Ра-
ман Па да ля ка. Ён так са ма част ка бе ла-
рус ка га кос ма су — ак цёр-зор ка. Ця пер 
ве даю дак лад на: на нач ным не бе ся род 
зі хат лі вых зор мо гуць быць пла-
не ты, якія ма юць моц ную ат мас-
фе ру і энер ге ты ку, здоль ную 
ўцяг ваць у сваю ар бі ту. У да дзе-
ным вы пад ку яны зрэ за ні ра ва лі: 
кос мас, які спа сці гаў Гор ват, і 
энер ге ты ка Па да ля кі.

Яны абод ва ад ноль ка ва ра-
зу ме юць, ча му эро ты ка па-бе-
ла рус ку — гэ та аго ле нае ка-
лен ца Ган ны Чар нуш кі («Лю-
дзі на ба ло це» ідуць на сцэ не 
Ку па лаў ска га тэ ат ра). А ку па-
лаў скі тэ атр — гэ та так са ма 
мік ра кос мас, які за цяг вае ўсіх, 
хто трап ляе ў зо ну яго пры цяг-
нен ня. З ак цё ра мі зра зу ме ла, 
але ж на ват бы ло га двор ні ка, 
якім пра ца ваў Анд русь Гор ват, 
не аб мі ну ла гэ тае на ка на ван не. Вы бар 
пра цы для двор ні каў у Мін ску не бла гі, 
з ва ры ян та мі апла ты: чым блі жэй да 
куль ту ры — тым яна мен шая, за тое там 
спы та юць пра ва ло дан не мо вай... Ка лі 
ча ла век зра біў та кі вы бар, то зра зу ме-
ла, для яго сі ла пры цяг нен ня — не фі зіч-
ная, а хут чэй фі ла соф ская з'я ва.

Каб больш зра зу ме лы мі бы лі па-
лес кія ад чу ван ні, трэ ба бы ло па чаць з 
га рад скіх, так і зра біў рэ жы сёр Ра ман 
Па да ля ка. У ін сцэ ні роў цы ёсць част ка 
пра ге роя-двор ні ка, які ачы шчаў снег 
на да ро зе, па якой ска ка лі га рад скія 
коз кі на аб ца сах, слу хаў пры го жую кі-
тай скую мо ву ў тэ ат ры пад час эк скур сій 
для ту рыс таў, дзе ў якас ці эк за тыч на га 
ар тэ фак та маг лі фі гу ра ваць шкар пэт кі 
двор ні ка на ба та рэі (не, ну вы пад ко-
ва!), слу хаў ма мін го лас па тэ ле фо не, 
аба вяз ко ва за вя раў, што ўсё нар маль-

на. Маг чы ма, так ад каз ва юць бліз кім 
кас ма на ўты, якіх толь кі пры зна чы лі ў 
да лё кую экс пе ды цыю і якім трэ ба час, 
каб усіх пад рых та ваць. І тэ атр для ге роя 
стаў ся свай го ро ду цэнт рам пад рых тоў-
кі да кас міч най ванд роў кі.

Усё па зна ча на ад ра зу: з пер шых ру-
хаў ге роя па сцэ не мы ад чу ва ем яго 
на ка на ван не: кам бі не зон двор ні ка 
на гад вае ска фандр. Да лей ад чу ва ем 
асаб лі вы кос мас Бе ла ру сі праз вы яў-
лен не част кі тэ ат раль най бія гра фіі. Су-
свет ахоп лі вае гле да ча праз мас тац кі 
воб раз: умоў ны кас міч ны стыль, што 
пры ду ма ла мас тач ка Ка ця ры на Шы ма-
но віч, вы тры ма ны ад па чат ку да кан ца. 
Зор кі зі ха цяць у чор най пра сто ры ма-
лой сцэ ны — і ба чыш, якая яна, аказ-
ва ец ца, вя лі кая...

Ста рая дзе да ва ха та на па чат ку як 
кроп ка ся род зор на га не ба. Гля дзіш на 
яе ні бы та з ня бес ных вы шынь. Ад ра зу 
пры га даў ся «Са ля рыс» Тар коў ска га з 
ванд роў ні ка мі, якія ру шаць да сле да ваць 
ра зум нае жыц цё ін ша га па хо джан ня, а 
ў вы ні ку дум ка мі вяр та юц ца да та го, 
што за ста ло ся да лё ка до ма, а зна чыць, 
глы бо ка ў са бе. На пры кан цы яны ўгля-
да юц ца ў ха ці ну з утуль ны мі вок на мі і 
гас цін ным ган кам, а наш кас ма наўт ідзе 
да лей і да сле дуе тое, што ўнут ры.

Пры на блі жэн ні да ха ці ны ба чыш: ці 
не сам дзед гля дзіць ад туль праз ак-
но? Даў но ня ма дзе да, але па доб ны на 
яго сам ге рой — адзін твар з ры са мі, 
што вы яві ла (за пом ні ла?) шкло. Са мае 
ці ка вае пач нец ца по тым, у са мой ха-
це і ва кол яе. Но вае жыц цё па до рыць 
но вых сяб роў, ін шай фор мы ро зу му. 
Дзіў на бы ло ўя віць, якім чы нам мож на 
на сцэ не па ка заць ка та Ро му. Але ён 
по бач з ге ро ем — як вы ява на мяг кай 
па душ цы, і са праў ды ж мож на вось так 
ся дзець на ста рым сі нім ме та ліч ным 
лож ку і гла дзіць яго. На ма ля ва ная і ка за 
са зва ноч ка мі, якія дзінь ка юць, як пры 
дой цы, — ён на за ве яе Цё ця, у го нар 
бы лой гас па ды ні. Му ха На та ша — аб-
са лют на рэ аль ная: так вы гля дае ані-
мі ра ва ны пер са наж. На огул ві дэа рад 
(аў тар Глеб Куф це рын) да зва ляе ў 
дра ма тыч ным спек так лі ства рыць лі ніі, 

важ ныя (смеш ныя, кра наль ныя) у кні зе, 
аль бо аба зна чыць мо ман ты асаб лі ва га 
на строю ці ат мас фе ры: ме сяц, які ад бі-
ва ец ца ў ка ло дзе жы, ці «жы выя» кроп лі 
даж джу. Усё тое, без ча го не маг чы ма 
бы ло б ад чу ван не на ша га зям но га кос-
ма су з ча ла ве чым тва рам.

І тут ла гіч нае іс на ван не лю дзей — 
яны жы вуць у Пруд ку! Ча сам аба яль-
ныя і пры ваб ныя, гас цін ныя і доб рыя, 
з гра ма та мі і прос та ша ноў ныя, спа-
гад лі выя і тыя, што ма юць асаб лі вую 
за ці каў ле насць у ва шай спа га дзе. Тыя, 
што ча сам зда юц ца гу ма но і да мі (у ад-
па вед ным ста не), але пры да лей шых 
кан так тах аказ ва юц ца вель мі мі лы мі 
людзь мі з тон кай ду шэў най ар га ні за-
цы яй. Яны та кія: пад ка жуць, як абы-
хо дзіц ца з зям лёй, што са дзіць, з кім 
па га ва рыць. Ды хі ба не га лоў нае акен-
ца ў свет для вяс коў ца — ра дзі ва, якое 
грае асаб лі вую ро лю ў спек так лі, та кі 
ж «жы вы» пер са наж ся род ін шых, хоць 
і ра ры тэт ны пры бор са сва ёй ло гі кай і 
здоль нас цю ад чу ваць ге роя.

Праў да, тэ ат раль ная па ста ноў ка не 
мо жа ад люст ра ваць кні гу цал кам. Вы бар 
эпі зо даў — спра ва аў та раў ін сцэ ні роў кі, 
якую ра бі лі Ра ман Па да ля ка і ар тыст Мі-
ха іл Зуй (іг рае га лоў на га ге роя), ад чу ва-
ец ца, што ім ха це ла ся па ка заць як ма га 

больш. Але кож ны пры чы тан ні 
кні гі змо жа вы браць сва іх лю бі-
мых пер са на жаў.

Іх не так і ма ла, аказ ва ец ца, 
у тым па ра лель ным га рад ско му 
све це. Ува саб ля юць усіх ге ро-
яў-вяс коў цаў на сцэ не Свят ла-
на Ані кей і Дзміт рый Еся не віч. 
Для та го каб пе ра ўва со біц ца, 
да стат ко ва да даць ней кую дэ-
таль гар дэ ро ба (тоў стыя вя за-
ныя шкар пэт кі ці на га ві цы, шап-
ку ці швэ дар) — у гэ тым сэн се 
стыль кас міч най воп рат кі за ста-
ец ца ба за вым: кож ны пруд ко-
вец — нось біт та го асаб лі ва га 
кос ма су. Асаб лі вы кос мас ку-
па лаў цаў да зва ляе ім на столь кі 
(ча сам за над та) па глы біц ца ў 
воб ра зы, што сва іх зем ля коў-

па ле шу коў ба чыш як рэ аль ных, у якіх 
на са мрэч усё «е». Ад на ёміс тая лі та ра 
аба зна чае па ля шуц кі дух і на ват дыя-
лект на пра ця гу ўся го спек так ля, што 
ідзе на лі та ра тур най бе ла рус кай мо ве. 
Але на ват гэ тай дэ та лі да стат ко ва, каб 
зра зу мець: «е» — гэ та не лі та ра. Гэ та 
на яў насць. Пры сут насць. Іс насць. І не-
спаз на насць да кан ца.

Та кіх Пруд коў у нас шмат па Бе ла ру-
сі. У кож на га — свой, дзе мож на, вось 
як га лоў ны ге рой, «вы спя ваць як на-
цыя». З дзе да вай ха тай, на ват ка лі там 
ужо па мя ня лі шы бы на вок нах, пра яз-
джа ю чы мі ма якой усё ад но між во лі ду-
ма еш: мо вы гля да юць? Кі да еш по зірк: 
ці ўсе дрэ вы ка ля ха ты? Згад ва еш: дзе 
той ка ло дзеж, у якім ад люст роў ва ец ца 
не ба?

Ла ры са ЦІ МО ШЫК



Прэм' е раПрэм' е ра  

...ПА ЛЁТ НАР МАЛЬ НЫ!


