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Му зей, які аса цы ю ец ца з мас тац-

твам, за ма ца ва ным у гіс то рыі, гэ тым 

ра зам пры цяг вае гле да ча раз ры вам 

шаб ло наў. Пра сто ра му зея фак тыч-

на пе ра тво рыц ца ў не каль кі жы вых 

мі ні-май стэр няў — на кож най бу дзе 

ад бы вац ца твор чы пра цэс. Гэ та зна-

чыць, што мас та кі бу дуць ства раць 

не па срэд на на ва чах у на вед валь ні-

каў, якія і са мі змо гуць ад чуць ся бе 

ге ро я мі па дзеі, тра піў шы на ўро кі да 

пра фе сі я на лаў, на ўлас ным до све дзе 

зра зу мець, што та кое твор чыя па ку ты, 

і па спра ба ваць зра біць неш та ўлас ны-

мі ру ка мі.

Усё для та го, каб мож на бы ло ўба-

чыць, што мас тац тва — гэ та не толь кі 

вы нік, але і пра цэс. За хап ляль ны, але 

ня прос ты, бо па тра буе за ся ро джа нас ці і 

поў на га па гру жэн ня. А яшчэ і ры зы коў-

ны: ад даў шы шмат ча су, энер гіі, ма тэ-

ры я лаў, ты ўсё яшчэ не мо жаш быць 

пе ра ка на ны, што ін шыя ця бе зра зу ме-

юць. Но вы экс пе ры мен таль ны для му-

зея пра ект скі ра ва ны на па гру жэн не ў 

пра цэс і яго асэн са ван не.

Шу каць ад ка зы на пы тан не, што ёсць 

мас тац тва, мож на па тво рах кла сі каў, 

на вы стаў ках ці лек цы ях мас тацт ва знаў-

цаў — гэ тыя шля хі да ступ ныя заў сё ды. 

А вось маг чы масць ства рыць са мо му, 

кі ру ю чы ся па ра да мі май строў, ды яшчэ 

пры нес ці з фес ты ва лю ўлас ную ра бо-

ту — рэд кая ўда ча. Па тэн цый ныя на вед-

валь ні кі аца ні лі гэ та яшчэ да фес ты ва лю: 

рэ гіст ра цыя на не ка то рыя май стар-кла сы 

бы ла за кры тая за не каль кі дзён. Але сам 

пра цэс на зі ран ня за тым, як ства ра ец ца 

жы ва піс ная кар ці на, — ужо ўрок. Тым 

больш што ўсе аў та ры, якія бя руць удзел 

у фес ты ва лі, ад кры тыя да ка му ні ка цыі.

Не ка то рыя май стар-кла сы не пра ду-

гледж ва юць па пя рэд няй рэ гіст ра цыі і 

пра цу юць у ад кры тым рэ жы ме. Вы клад-

чык БДУ Усе ва лад Швай ба дасць урок 

па ака дэ міч ным ма люн ку. Ула дзі мір 

Ша па ва лаў — па аква рэль ным жы ва пі-

се. Май стар-клас па алей ным жы ва пі се 

бу дзе вес ці Ан тон Ра дзі во наў, а Воль га 

Га лец кая — па аб стракт ным жы ва пі се 

і сут нас ці тэх ні кі эпак сід ных смол. Вы-

клад чы кі Бе ла рус кай дзяр жаў най ака-

дэ міі мас тац тваў да па мо гуць ра за брац-

ца ў тэх ні цы ляў ка су (май стар-клас ад 

Воль гі Мель нік) і смаль це (урок ад Мі-

кі ты Су ха млі на ва). Скульп тар Мі ка лай 

Бяль ко па дзе ліц ца досведам ра бо ты ў 

скульп ту ры. Мас так-гра фік Дзміт рый 

Ша па ва лаў пра дэ ман струе, як ства-

ра юц ца гра вю ры на дру кар скім прэ се. 

Прэ зен та цыя До ма гра фі кі, апо вед пра 

мас тац тва шаў ка гра фіі, асоб ныя за ня-

ткі для дзя цей — і гэ та да лё ка не поў ны 

спіс пра па ноў для на вед валь ні каў фес-

ты ва лю, які па чы на ец ца апоўд ні.

Ву чыц ца спа сці гаць мас тац тва мо-

гуць да рос лыя і дзе ці ад дзе ся ці га доў 

па ўва ход ным бі ле це ці кар це гос ця 

На цы я наль на га мас тац ка га му зея.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

«Май стэр ня Ула дзі мі ра Бо ку на» ўжо 

мае ў сва ім ак ты ве філь мы пра Іг на ція 

Да мей ку, Соф'ю Ка ва леў скую, Ула дзі-

мі ра Му ля ві на, Зіг мун да Уруб леў ска га, 

Яка ва Зель до ві ча ды ін шых — да сот ні 

яшчэ да лё ка, але па вя лі кім ра хун ку і 

сот ні бы ло б ма ла.

Як гэ та ў нас час та зда ра ец ца, важ-

ныя для гра мад ства за да чы вы кон-

ва юц ца асоб ны мі іні цы я ты ва мі, якія 

тры ма юц ца на па ра дак саль ным эн ту-

зі яз ме: па трэ ба па пу ля ры за цыі бе ла-

рус кай гіс то рыі і да сяг нен няў на шых 

зем ля коў, якая на доб ры лад па він на 

ра біц ца кра і най ледзь не ў пра мыс ло-

вых масш та бах, у афі цый най кі на сфе ры 

ўсвя дом ле най не вы гля дае.

Ні чо га не ма гу з са бой зра біць: кож-

ная прэм' е ра «Май стэр ні Ула дзі мі ра Бо-

ку на» на гад вае мне пра на шу ня спе-

ласць, бо па куль кра і на не да сяг ну ла 

на леж ных масш та баў пра соў ван ня сва-

ёй куль ту ры, сту дыя, якая гэ тым зай ма-

ец ца ўвесь час, па чут ках, за кры ва ец ца 

ледзь не кож ны ме сяц, бо з цяж кас цю 

зна хо дзіць срод кі на но выя пра ек ты, а 

гро шы з бюд жэ ту на асобныя фільмы 

атры м лівае гады ў рады.

Зра зу ме ла, у гэ тым адчуваецца пэў-

ная ма ні пу ля цыя, бо ка мі сія рэс пуб лі кан-

ска га кон кур су кі на пра ек таў, што вы бі рае 

пра ек ты для бюд жэт на га фі нан са ван ня, 

уліч вае шэ раг фак та раў, у тым лі ку мас-

тац кіх, па якіх па да дзе ныя «Май стэр няй» 

пра ек ты мо гуць са праў ды не па ды сці, 

але за ўсі мі фар маль ны мі пры чы на мі 

сціп ласць пра ек та «100 ім ёнаў Бе ла ру сі», 

уліч ва ю чы яго вы ключ насць, не вы гля дае 

для дзяр жа вы год на.

Мне не па да ба ец ца гэ тае па раў -

нанне, але яно пры нам сі трап нае: ка лі 

«Май стэр ня» шу ка ла маг чы мас ці для 

ства рэн ня філь ма пра Іг на ція Да мей-

ку, як рас ка заў Ула дзі мір Бо кун, яна 

звяр ну ла ся да поль скіх ін сты ту цый. Для 

апош ніх тэ ма су пра цоў ніц тва ака за ла ся 

не рэ ле вант най, бо ў гэ ты час у Поль-

шчы зды ма ла ся ад ра зу дзве кар ці ны 

пра Да мей ку.

Нех та мо жа па ры ра ваць, што ні я кі 

пра ект «100 ім ёнаў Бе ла ру сі» не сціп-

лы — рэ гу ляр ныя прэм' е ры, рэ жы сё раў 

не пе ра лі чыць, вя до мыя ак цё ры, па ка зы 

ў Sіlvеr Sсrееn і на тэ ле ба чан ні, тра ды-

цый нае шам пан скае пас ля прэ зен та цыі. 

На ўсё гэ та мож на толь кі спа слац ца да 

якас ці філь маў: зды мач ныя гру пы, бач-

на, вы ціс ка юць усё, што маг чы ма, але 

ніз ка бюд жэт насць у «Май стэр ні» — зга-

джу ся з ка ле гам-кі на кры ты кам — ста ла 

не толь кі фі нан са вым пы тан нем, але і 

мен таль ным. Улас на вы ба чэн не за не-

дас ка на лас ці праз ніз кі бюд жэт су пра-

ва джае кож ную прэм' е ру «Май стэр ні».

Фільм «Бе ня дзікт Ды боў скі. Та ям ні цы 

свя шчэн на га мо ра» быў ство ра ны дзя ку-

ю чы між на род на му фон ду «На ву ка ва кол 

нас», які не ўпер шы ню стаў парт нё рам 

Сту дыі. Кар ці на зроб ле на ў сты ліс ты цы 

чор на-бе ла га ня мо га кі но з ін тэр ціт ра мі 

для пе ры я ду жыц ця Ды боў ска га, ка лі ён 

быў у ссыл цы, і ў ко ле ры для дзён, ка лі ён 

ужо рас каз ваў пра мі ну лае сва ёй жон цы. 

Што не зра зу ме ла, бо ка лі на ву ко вец быў 

на Бай ка ле, кі но яшчэ не іс на ва ла, а ка лі 

жон ка за піс ва ла яго ўспа мі ны, іс на ва ла 

толь кі чор на-бе лае.

Так ці інакш, ма ла ды і ста лы Ды-

боў скі па ка за лі, як у на ву цы ро бяц ца 

ад крыц ці і якім дзіў ным эн ту зі яз мам 

ча сам вы зна ча ец ца ча ла век: ка лі на-

ву ко вец ужо стаў пра фе са рам заа ло гіі 

Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та, ён быў пры-

су джа ны да смя рот на га па ка ран ня за 

ўдзел у паў стан ні 1863 го да, але праз 

ха дай ніц твы ў тым лі ку Ота фон Біс мар-

ка ад пра віў ся на ка тар гу на бе раг Бай-

ка ла. Тым не менш і ў ссыл цы Ды боў скі 

знай шоў для ся бе за ня так і ў вы ні ку 

спра ва ка ваў шы ро кія дыс ку сіі ў заа ла-

гіч ным све це.

Сцэ на рыст кар ці ны Ба рыс Герс тэн 

ка жа, што ў стуж ку не тра пі ла і па ло вы 

та го ці ка ва га, што мож на бы ло б ска-

заць пра асо бу, — па ана ло гіі так са-

ма скла да на ўя віць, коль кі яшчэ мож на 

рас ка заць у «асвет ніц кім» кі но «Май-

стэр ні Ула дзі мі ра Бо ку на» і не толькі. 

У «Ві кі пе дыі» тым ча сам Бе ня дзікт Ды-

боў скі па зна ча ны як поль скі і ра сій скі 

на ву ко вец, што толь кі на гад вае: ка лі 

мы не бу дзем за яў ляць пра вы на сва іх 

зем ля коў, яны ці хай са пай кан чат ко ва 

пя рой дуць у ін шыя куль ту ры.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Кон курсКон курс

Абу джа насць 
тэ ат раў 
ці абу джа насць 
тэ ат рам?

На пры кан цы сту дзе ня па ча ло ся 

вы лу чэн не прэ тэн дэн таў на пе ра мо гу 

ў рэс пуб лі кан скім кон кур се 

«На цы я наль ная тэ ат раль ная прэ мія». 

У 2020 го дзе ён прой дзе шос ты раз. 

Ле тась тэ ат ра лы ві та лі зме ны, 

якія ад бы лі ся ў фар мі ра ван ні на мі на цый. 

А што змя ні ла ся сё ле та?

У кон кур се мо гуць браць удзел як дзяр жаў ныя 

тэ ат ры, уста но вы аду ка цыі ў сфе ры куль ту ры, так і 

пры ват ныя ар га ні за цыі, на ват ін ды ві ду аль ныя прад-

пры маль ні кі, ра бо та якіх скі ра ва ная на па ста ноў ку 

спек так ляў. Га лоў нае, каб прэм' е ры спек так ляў бы лі 

прад стаў ле ныя бе ла рус кай пуб лі цы на пра ця гу двух 

га доў да па чат ку кон кур су. Адзін удзель нік кон кур-

су мо жа вы лу чыць не больш за два спек так лі ў ад-

ной асноў най на мі на цыі. З 27 сту дзе ня па 1 кра са ві-

ка ідзе пер шы ад бо рач ны этап кон кур су. Але за яў кі 

ў Мі ніс тэр стве куль ту ры пры ма юц ца да 27 лю та га. 

Тэ ат ры ажы ві лі ся.

Кон курс пра во дзіц ца ў ча ты рох сек цы ях: «тэ атр 

дра мы» (тут дзве асноў ныя на мі на цыі, у якіх бу дуць 

ад зна ча ны най леп шы спек такль тэ ат ра дра мы і най-

леп шы спек такль, ство ра ны для ма лой сцэ ны), «тэ атр 

ля лек», «му зыч ны тэ атр» (вы зна ча юць «най леп шы 

опер ны спек такль», «най леп шы спек такль ба ле та», 

«най леп шы спек такль у жан ры апе рэ та, му зыч ная ка-

ме дыя, мю зікл») і «спек такль для дзя цей і юнац тва» 

(тут спа бор ні чаць мо гуць па ста ноў кі роз ных тэ ат раў). 

Акра мя та го, у кож най сек цыі пра ду гле джа ныя пры-

ват ныя на мі на цыі, каб ад зна чыць ра бо ту твор цаў над 

спек так ля мі — рэ жы сё раў, мас та коў, ха рэо гра фаў, 

ар тыс таў...

У ай чын ным тэ ат ры заў сё ды ёсць асаб лі вы кло-

пат — бе ла рус кая дра ма тур гія. Асоб ная пры ват ная 

на мі на цыя для дра ма тур гаў пра ду гле джа на ў сек цыі 

тэ ат ра дра мы. У ёй спа бор ні чаць бу дуць спек так лі, 

п'е сы для якіх ство ра ны не паз ней чым за 15 га доў да 

да ты аб вя шчэн ня кон кур су.

За ста лі ся дзве тра ды цый ныя спе цы яль ныя прэ міі: 

«За ўнё сак у раз віц цё тэ ат раль на га мас тац тва Бе ла ру-

сі» і «За пад трым ку тэ ат раль на га мас тац тва Бе ла ру сі». 

Акра мя апош няй спец прэ міі, усе ас тат нія пе ра мо гі пад-

ма цоў ва юц ца гра шо вым склад ні кам: тэ ат ры, ар га ні-

за цыі куль ту ры і ўста но вы аду ка цыі ў сфе ры куль ту ры 

атры ма юць па 250 ба за вых ве лі чынь. Пе ра мож цы ў 

пры ват ных на мі на цы ях, у тым лі ку га на ро вых, і ад зна-

ча ныя прэ мі яй жу ры (як ка лек ты вы, так і асо бы) — 

па 100 ба за вых ве лі чынь.

Вар та на га даць, што мэ та прэ міі ак ты ві за ваць тэ ат-

раль ны пра цэс і спры яць па вы шэн ню якас на га ўзроў ню 

па ста но вак. Праў да, мі ну лы раз асоб на ад зна ча ла ся 

жа дан не экс пе ры мен та ваць, быў тры ум фа тар асоб най 

на мі на цыі. Ця пер та ко га ня ма. Ці азна чае гэ та, што бе-

ла рус ка му тэ ат ру не па трэб ныя экс пе ры мен ты?..

Па сут нас ці, экс пе ры мент у тэ ат ры не са ма мэ-

та. Гэ та жа дан не прад ста віць рэ ча іс насць у та кой 

фор ме, каб «за ча піць» ча ла ве ка, вы клі каць у яго 

най мац ней шыя эмо цыі, пры му сіць раз ва жаць і 

ана лі за ваць. Фак тыч на «най леп шы спек такль» у 

лю бой ка тэ го рыі мо жа быць ство ра ны як экс пе ры-

мен таль ны. Тут усё за ле жыць ад аба зна нас ці жу-

ры, ад жа дан ня ад зна чыць не ар ды нар ную фор му, 

якая б пад крэс лі ва ла моц ны змест. Тым больш што 

ад ным з кры тэ ры яў у ацэн цы спек так ляў па зна ча-

на «на яў насць ары гі наль ных твор чых ідэй, якія са-

дзей ні ча юць раз віц цю на цы я наль на га тэ ат раль на га 

мас тац тва». Та му ўсё бу дзе за ле жаць ад скла ду 

жу ры, ад умен ня за ўва жыць но вае і зра зу мець тое, 

што мо жа зда вац ца дзіў ным і не ар ды нар ным, ад 

жа дан ня гэ та за ах во ціць. Зрэш ты, пра ду гле джа на і 

асоб ная «Прэ мія жу ры» ў кож най з сек цый — ці не 

для та кіх вы пад каў так са ма? Фак тыч на ад мо ва ад 

асоб най на мі на цыі азна чае боль шую кан ку рэн цыю 

ў асноў ных на мі на цы ях.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Фес ты вальФес ты валь

У НО ВАЙ РО ЛІ
Сён ня ў мас тац кім му зеі мож на на пі саць улас ны твор

ЗАЯВІЦЬ ПРАВЫНа эк ра неНа эк ра не

Ка лі за пы тац ца ў мі на коў на ву лі цы, хто та кі Бе ня дзікт Ды боў-

скі, зной дзец ца хі ба два-тры ча ла ве кі, што да дуць ад каз, — лі-

чыць Ула дзі мір Бо кун і та кім чы нам прад стаў ляе чар го вую 

карціну сва ёй Сту дыі гіс та рыч ных філь маў з цык ла «100 ім ёнаў 

Бе ла ру сі». Гэ тым ра зам га вор ка ідзе пра ву чо на га, які ў дру гой 

па ло ве ХІХ ста год дзя, у ссыл цы, ад крыў на сы ча нае пад вод нае 

жыц цё во зе ра Бай кал, хоць да гэ туль лі чы ла ся, што там мо жа 

знай сці ся толь кі па рач ка бія ла гіч ных ві даў. «Бе ня дзікт Ды боў-

скі. Та ям ні цы свя шчэн на га мо ра» ўпер шы ню бы ў прад стаў ле ны 

пуб лі цы ў Дзень бе ла рус кай на ву кі, 26 сту дзе ня, а ця пер ча кае 

па ка заў на тэ ле ба чан ні.

На пер шым фес ты ва лі ві зу аль на га мас тац тва Аrt Іs, 

што ад ным днём пра хо дзіць у На цы я наль ным мас тац кім му зеі, 

мож на па гля дзець на ства рэн не ра бот і на ват па ву чыц ца ра біць свае.
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Як гістарычнае кіно 
вяр тае зем ля коў 
з ін шых куль ту р


