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Яшчэ адзін кан цэрт — 

і мож на пад во дзіць 

вы ні кі, ці здоль ная 

ака дэ міч ная му зы ка 

здзіў ляць

у ХХІ ста год дзі.

Сён ня, 20 каст рыч ні ка, 

у Вя лі кай за ле Бел дзярж-

фі лар мо ніі ад бу дзец ца за-

ключ ны кан цэрт ХІ ІІ Між-

на род на га фес ты ва лю 

Юрыя Баш ме та, які амаль 

два тыд ні пры цяг ваў ува-

гу ама та раў му зы кі. І ка лі 

га вор ка ідзе пра свя точ-

насць і ўра чыс тасць, то з 

па доб ным на стро ем у боль-

шас ці лю дзей аса цы ю ец ца 

му зы ка Мен дэль со на. Але 

ці кож ны змо жа пры га даць 

больш чым ад ну ме ло дыю 

кам па зі та ра?.. Лік ві да-

ваць пра бе лы да па мо жа 

мерапрыемства, дзе бу дзе 

гу чаць кан цэрт Мен дэль-

со на для скрып кі і фар тэ-

пі я на з ар кест рам. Вы кон-

ваць яго бу дзе за про ша ны 

са ліст, скры пач Сяр гей 

Кры лоў, яко га бе ла рус кая 

пуб лі ка ўжо ве дае па ра-

ней шых пра гра мах. Му зы-

кант з су свет най сла вай, 

га лоў ны ды ры жо р Лі тоў-

ска га ка мер на га ар кест ра 

ў Мін ску вы сту піць ра зам 

з між на род ным ка мер-

ным ар кест рам Еаst-Wеst 

Сhаmbеr Оrсhеstrа пад кі-

раў ніц твам Рас ці сла ва Кры-

ме ра, мас тац ка га кі раў ні ка 

фес ты ва лю. Вось та кім чы-

нам ХІ ІІ фес ты валь Юрыя 

Баш ме та ў Мін ску паста-

віць кроп ку... 

Аль бо кроп ку з кос кай... 

Між на род ны фес ты валь 

Юрыя Баш ме та не толь кі 

пра па нуе кан цэр ты ды ва-

біць ім ёна мі (на што ро біц ца 

асаб лі вы ак цэнт, і не толь кі 

ў наз ве), але ўмее ства рыць 

рэ за нанс, які шлей фам бу-

дзе іс ці ўслед за па дзе яй: 

дзе тут ураж ва ла ўлас на 

му зы ка, а дзе спра ца ва ла 

яе ары гі наль ная па да ча.

Крэ а тыў у наш час — за-

лог пос пе ху ў лю бых твор-

чых пра ек тах. Усё, што па ру-

шае звык лы па ра дак рэ чаў, 

мож на ад нес ці да крэ а ты ву. 

Вось хоць бы афі цый нае 

ад крыц цё фес ты ва лю Баш-

ме та ад бы ло ся ўжо пас ля 

та го, як пуб лі ка сха дзі ла 

на пер шы кан цэрт «Ле ген-

ды фар тэ пі я на», дзе вы сту-

піў на род ны ар тыст Ра сіі 

Мі ка лай Лу ган скі ў су пра ва-

джэн ні Дзяр жаў на га сім фа-

ніч на га ар кест ра Бе ла русі, 

кі ра ваў якім у гэ ты ве чар 

га лоў ны ды ры жор Гё тын ген-

ска га сім фа ніч на га ар кест ра 

Крыс таф-Ма ці яс Мю лер.

Але якое ад крыц цё фес-

ты ва лю без Баш ме та і ка-

мер на га ан самб ля «Са ліс ты 

Маск вы»? Не па ра дак вы-

праў ля ец ца, як ака за ла ся, 

вель мі прос та: ура чыс тым 

ад крыц цём трэ ба лі чыць 

той кан цэрт, на які збі ра ец-

ца шмат зна ка мі тых асоб, 

дзяр жаў ных дзея чаў і дзе 

гу чаць сло вы пры ві тан ня ад 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, за чы-

та ныя мі ніст рам куль ту ры 

кра і ны Юры ем Бон да рам: 

пра бліс ку чых му зы кан таў 

між на род на га ўзроў ню, шэ-

дэў ры су свет най кла сі кі і 

най леп шыя тво ры су час ных 

кам па зі та раў, а так са ма пра 

асвет ную мі сію фес ты ва лю. 

Ма эст ра Юрый Баш мет па-

тра піў у та наль насць: ліч ба 

«13» па він на сё ле та стаць 

шчас лі вай. І са праў ды, гэ-

та ж якое шчас це для ра-

сій скіх му зы кан таў — ужо 

дру гі дзя ся так га доў мець 

ста біль ную маг чы масць 

пры яз джаць з кан цэр та мі ў 

Мінск! Асаб лі ва, ка лі за гэ та 

не прос та ка жуць «дзя куй», 

а яшчэ і ўслаў ля юць му зы-

кай. Сё ле та Юрыю Баш ме-

ту і мас тац ка му кі раў ні ку 

фес ты ва лю пі я ніс ту Рас ці-

сла ву Кры ме ру бе ла рус кі 

кам па зі тар Ві таль Во ра-

наў пры свя ціў кан цэрт для 

аль та і фар тэ пі я на з выка-

наннем га лоў нымі асобамі 

фес ты ва лю. Пуб лі ка лю біць 

ім ёны.

На гэ та, між іншым, ро-

біць стаў ку фес ты валь: 

пра па на ваць лю дзям тое, 

што не маг чы ма аб мі нуць. 

Яшчэ раней быў зной дзе ны 
ад мет ны ход задзейнічаць 
скрып кі вы дат ных май строў. 
У кан цэр це ад крыц ця (ура-
чыс та га) скрып ка Стра ды-
ва ры 1733 го да гу ча ла ў ру-
ках Ва дзі ма Рэ пі на.

Гэ ты фес ты валь — свай-
го ро ду «ма шы на ча су», дзе 
злу ча юц ца роз ныя эпо хі. 
Зра зу ме ла, ча му ад ным з 
«ма шы ніс таў» і хэд лай не раў 
цяг ні ка стаў му зы кант Анд-
рэй Ма ка рэ віч. А яго спа-
да рож ні кам — тэ ле вя ду чы 
Ула дзі мір Поз нер у му зыч-
на-тэ ат раль най па ста ноў цы 
«Чорт, сал дат і скрып ка», 
ство ра най па вод ле «Гіс то-
рыі сал да та» і ін шых тво раў 
Іга ра Стра він ска га. Аў тар 
ідэі і вы ка наў ца ад ной з ро-

ляў — скры пач і ды ры жор 
Дзміт рый Сіт ка вец кі. Асо-
бы — вось на ка го ідуць лю-

дзі на фес ты ва лі Баш ме та.

І ка лі ся род асоб, уцяг ну-

тых у фес ты валь, ёсць твор-

цы вы со кай му зы кі — мож на 

ка заць пра па пу ля ры за цыю 

су час на га му зыч на га мас-

тац тва. Лат вій скі кам па зі тар 

Пе тэ рыс Васкс і яго тво ры ў 

вы ка нан ні Дзяр жаў на га ака-

дэ міч на га сім фа ніч на га ар-

кест ра Бе ла русі — ад мет ная 

па дзея: вы ка нан не су час най 

му зы кі (якую слу хач мо жа 

не ве даць зу сім) — заў сё ды 

ры зы ка для ка лек ты ваў. Але 

му зы ка, што ства ра ец ца сён-

ня, пе рад ае стан рэ аль на га 

жыц ця, імк нец ца да сту кац-

ца да су час на га ча ла ве ка. 

Яна пі шац ца для нас, та му 

па він на гу чаць у свой час. І 

дзе яшчэ, як не тут, на фес-

ты ва лі, што вель мі імк нец ца 

за явіць пра сваё су час нае 

аб ліч ча? І мо жа быць з ча сам 

асоб нымі кан цэр тамі бу дуць 

прэм' е ры (не ад на!) бе ла рус-

кіх кам па зі та раў.

Тым больш што слу хач 

фес ты ва лю Баш ме та га то-

вы на ват для са мых ра ды-

каль ных экс пе ры мен таў. 

Му зы ка плюс мас тац кая 

гім нас ты ка — па спра ба-

ва лі, пай шло (сё ле та Еаst-

Wеst Сhаmbеr Оrсhеstrа і 

ра сій скі ві я лан чэ ліст Аляк-

сандр Кня зеў вы сту пі лі ра-

зам з бе ла рус кім пры зё рам 

чэм пі я на таў све ту і Еў ро пы 

Ка ця ры най Гал кі най). Аль бо 

веч ны Мо царт — у кан цэр це 

для не маў лят з ма ма мі і для 

ця жар ных жан чын.

Але рэ аль ны кла січ ны эк-

стрым — гэ та пер шы ў Бе ла-

ру сі нач ны кан цэрт у мет ро 

з па чат кам а дру гой га дзі не 

но чы. Пе рон пе ра тва рыўся ў 

пар тэр. Ла зер нае шоу — каб 

раз ве яць сон. Але ж і без та-

го пуб лі ка ў то ну се: ар кестр 

пад кі раў ніц твам Рас ці сла-

ва Кры ме ра, маш таб ны 

хор, са ліст ка Вя лі ка га тэ-

ат ра оперы і балета Ак са на 

Вол ка ва ды такія па пу ляр-

ныя вы ка наў цы, як Дзя дзя 

Ва ня ды Ві таль «Ар тыст» 

(гурт «Без бі ле та»), і спе вы 

«Пес ня роў»... Ох!  Аб' яд наць 

тое, што, зда ец ца, аб' яд наць 

не маг чы ма, спа лу чыць тое, 

што спа лу чыць скла да на, — 

на што толь кі не пой дзеш, 

каб кож ны пра су ну ты ма-

ла ды ча ла век за ха цеў да-

лу чыц ца да аб мер ка ван ня 

му зыч ных пра ек таў. Але як 

да лу чыш ся, ка лі не «па каш-

та ваў» гэт кай ра дас ці? Му-

зы ка да хо дзіць да лю дзей у 

наш час па кру час ты мі шля-

ха мі. А да лей яны ста нуць ду-

маць: што гэ та бы ло? дзе ля 

ча го?.. І, маг чы ма, за хо чуць 

сха дзіць на апош ні кан цэрт 

фес ты ва лю, тра ды цый ны і 

ака дэ міч ны. І зра зу ме юць, 

што на фі лар ма ніч най сцэ-

не та кія кан цэр ты — рэ гу-

ляр ная спра ва, і кож ны з іх 

не звы чай ны і гу чыць толь кі 

тут і толь кі ця пер.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

НОЧ, МУ ЗЫ КА, МЕТ РО, ЛЕ ГЕН ДЫ

КА ЛЯ ТЭ АТ РАЛЬ НАЕ
Га лоў ных ура жан няў ад «ТЭ АР Ту» ў мя не 

два — пер шае да ты чыц ца ці ка вас ці да фо-

ру му з бо ку на вед валь ні каў, дру гое, ка неш-

не, са міх пра грам, бо ча сам пас ля пра гля ду 

па да ва ла ся, што ты да кра нуў ся да не ча га 

не вы тлу ма чаль на-кас міч на га.

Ста тыс ты ка ка жа, што за амаль ме сяц 

«ТЭ АР Ту» яго ме ра пры ем ствы — што апроч 

па ста но вак пра ду гледж вае так са ма су стрэ-

чы, май стар-кла сы, лек цыі — на ве да ла 

больш за сем ты сяч ча ла век. Гу чыць да во лі 

грун тоў на, аб' яд наць та кую коль касць лю-

дзей пад ад ной наз вай — до ра га каш туе. 

Але мне ўспа мі на юц ца за меж ныя па ста ноў кі 

(на прык лад, ка ман да не ве ра год най «Арк ты-

кі» дзе ля ад на го па ка зу пры вез ла ў Мінск на 

дзвюх фу рах паў та ры то ны рэ кві зі ту), што ў 

двух міль ён ным го ра дзе і не спе шча най тэ-

ат раль ны мі фес ты ва ля мі дзе ся ці міль ён най 

кра і не не са бра лі поў ныя за лы.

Я даў но ве даю, што на ша гра мад ства да во-

лі па сіў нае ў да чы нен ні да куль тур най сфе ры, 

але мож на ўя віць, на коль кі, ка лі на ват стыль-

ны і якас ны «ТЭ АРТ», што раз у год пра па нуе 

ўні каль ны для Бе ла ру сі фар мат і абя цае вы-

кштал цо ныя ві до ві шчы, не мо жа пра даць на 

пра па на ва ныя па ста ноў кі ўсе да ад на го бі ле ты. 

Ліч ба ў сем ты сяч пе ра стае ўраж ваць, але сам 

«ТЭ АРТ» гэ та ні як не ха рак та ры зуе: па ка заў-

шы бе ла рус кую пра гра му, якую аца ні лі больш 

за трыц цаць за про ша ных за меж ных экс пер таў, 

фо рум за бяс пе чыў бе ла рус ка га гле да ча ад-

ны мі з са мых гуч ных тэ ат раль ных спек так ляў 

за меж жа. Тое, што куль тур ны кан тэкст пры-

яз джае ў Мінск, а не клі ча за са бой, дае нам 

шмат прэ фе рэн цый і на ту раль на — пра сто ру 

для раз ваг і спрэ чак, бо не ўсё тут вар та та го, 

каб гля дзець з ад кры тым ро там, за тое кож ная 

па ста ноў ка дае шмат ін фар ма цыі пра на ва-

коль ны свет і су час ны тэ атр.

ХА РЭА ГРА ФІЯ
Гэ тым ра зам у Між на род най пра гра ме 

«ТЭ АРТ» па ка заў ад ра зу тры ха рэа гра фіч ныя 

па ста ноў кі — дзіў на, на коль кі шмат слоў най мо-

жа быць плас ты ка ча ла ве ча га це ла і на коль кі 

ці ка вым мо жа быць не на ра тыў ны тан ца валь ны 

спек такль (але, зра зу ме ла, не кож ны).

Па-пер шае, у Мінск пры еха ла эк зо ты ка — 

па ста ноў ка «Да ркнес пум ба» з Паўд нё вай 

Ка рэі: тан цо ры ў цал кам чор ным адзен ні, 

у тым лі ку пін жа ках, а так са ма му зы кан ты 

(пад час спек так ля гле да чы чу юць жы вы гук) 

па ка за лі са праўд ны драйв. Рэ жы сёр аб' яд наў 

на сцэ не тра ды цый ныя му зыч ныя ма ты вы і 

спе вы з блю зам, ро кам і ма дэр но вым тан цам. 

Пе ра кла ду та го, што спя ва ец ца, не бы ло, з 

бал ко на я на ват не ба чы ла тыя мо ман ты, ка лі 

са ліс ты вы хо дзі лі ў за лу і атрым лі ва лі гуч ныя 

ава цыі, але «Да ркнес пум ба» мя не ска ры ла. 

Су мя шчэн не ста ро га і но ва га, па воль на га і 

энер гіч на га, мі ні ма ліз му ў дэ ка ра цы ях і скан-

цэнт ра ва нас ці на ру хах це ла зра бі лі сваю 

спра ву — гэ та бы ло пры го жа, за хап ляль на і, 

па да зраю, не бес сэн соў на. Па да ва ла ся, што 

спек такль звяр та ец ца то да не ча га бос ка га, 

то да пры зем ле на га і бу дзён на га. На сцэ не 

за ста ва лі ся мок рыя сля ды ад ра за грэ тых 

це лаў тан цо раў. Гле да чы ўба чы лі, як мож-

на ад біць рытм ме та ліч ны мі па лач ка мі для 

су шы і ўклю чыць та кі пра за іч ны эле мент у 

тэ ат раль нае мас тац тва.

Дзве дру гія ха рэа гра фіч ныя па ста ноў кі 

пры еха лі з Поль шчы і так са ма ў мен шай ці 

боль шай сту пе ні вы ка рыс та лі тра ды цый ныя 

ма ты вы. Сztеrdzіеsсі (40) Джо Стромг рэ на — 

тан ца валь ная на ра тыў ная гіс то рыя пра поль-

ку, якая з'е ха ла з ха лод най Поль шчы ад яе 

во се ні, што ўга няе ў дэ прэ сію, су стрэ ла ў 

Фран цыі па ля ка, вяр ну ла ся на ра дзі му, уба-

чы ла ўсе зме ны і па чу ла па мыл ко ва па бу-

да ва нае пы тан не «Hоw dо уоu dоіng?», зноў 

ста ла свед кам праб лем кра і ны і так да лей. 

У пэў ны мо мант па да ец ца, што спек такль пе-

ра тва ра ец ца ва ўра пат ры я тыч ную гіс то рыю, 

але не, не пе ра тва рыў ся. Па ста ноў ка ака за-

ла ся іра ніч най і на ват кры ху сен ты мен таль-

най. Яна па ка за ла ак ту аль ную для Поль шчы 

праб ле му эміг ра цыі і ак ту аль ную для асо бы 

праб ле му по шу ку ся бе. Усё гэ та атры ма ла ся 

пе ра даць вель мі вы на ход лі вы мі спо са ба мі, 

да рэ чы, у Джо Стромг рэ на атры ма ла ся, на-

пэў на, ад на з са мых дак лад ных ві зу аль ных 

пе ра дач дэ прэ сіі.

«Жні во» ж Іга ра Гаш коў ска га пе рай гра ла 

са мо ся бе. Гэ тым ра зам тан ца валь ны спек-

такль ака заў ся не сю жэт ным, але па чуц цё-

вым. Мож на вы ла віць тэ мы — улас на збо ру 

збож жа ці ад но сін муж чын і жан чын, але на 

пер шы план вы хо дзіць жа дан не Іга ра Гаш-

коў ска га, пры нам сі, мне так па да ец ца, вы-

клі каць у гле да ча ней кую фі зіч ную рэ ак цыю. 

Раз драж нен не, уз бу джа насць і на ват юр лі-

васць. У ней кі мо мант коль касць паў то раў, 

якія на мя ка юць на веч ны цыкл, да ся гае та кой 

кроп кі, што па ста ноў ка страч вае здоль насць 

уплы ваць на эмо цыі гле да ча, а сэн сы склад-

ва юц ца ў на бор да куч лі вых ма ты ваў. Тым не 

менш «Жні во» ста ла чар го вым спек так лем-

пры кла дам, як ства раць сэн сы тан цам, і па-

каз чы кам, на коль кі ма гут ным ін стру мен там 

з'яў ля юц ца ру хі це ла.

ГУ МАР
Так, «нуд ны тэ атр», вы со кае мас тац тва 

дае маг чы масць па смя яц ца. Сё лет няя Між-

на род ная пра гра ма па ча ла ся з заў сёд ні ка 

«ТЭ АР Та» Ос ка ра са Кар шу но ва са і яго па-

ста ноў кі «Вя сел ле», за сна ва най на п'е се Бер-

толь да Брэх та, але, ка неш не ж, ва ўлас ным 

У свят ле рам пыУ свят ле рам пы

МЯДЗ ВЕДЗЬ НА СЦЭ НЕ, ЧЭ ХАЎ НА МО ВЕ ЖЭС ТАЎ

Ула дзі мір ПОЗ НЕР у тэ ат раль на-му зыч ным пра ек це 
на фес ты ва лі Баш ме та.

Нот ны ра докНот ны ра док

Баш мет і Кры мер ла дзяць фэст

Фо рум тэ ат раль на га мас тац тва «ТЭ АРТ» 
Спа чат ку ў рам ках фо ру му пра гра ма Bеlаrus Ореn прад ста ві ла дзе сяць 

най ці ка вей шых і, я ўпэў не на, для не ка га не ча ка ных бе ла рус кіх па ста но вак — 

пра іх мы ўжо рас ка за лі. По тым сцэ ніч ныя пля цоў кі за ня ла Між на род ная 

пра гра ма — ужо вось мы раз «ТЭ АРТ» пры вёз у Мінск за меж ныя спек так лі, 

якія па каз ва юць, на што ад гу ка ец ца тэ атр, які мі ін стру мен та мі і фор ма мі ён 

ка рыс та ец ца, якія тэн дэн цыі ў ім па ну юць. Паўд нё ва к арэй цы з іх драй вам, 

«Тры сяст ры» ў ня мой ін тэр прэ та цыі Ці ма фея Ку ля бі на, кі на шаб ло ны 

на тэ ат раль най сцэ не ў бель гій скай ра бо це — дзе вяць за меж ных па ста но вак 

пра міль гну лі ў Мін ску, але, хо чац ца спа дзя вац ца, за ста лі ся тут у ней кім ін шым, 

ка лі не фі зіч ным, вы гля дзе. У аў то рак быў па ка за ны апош ні спек такль: 

27 дзён фо ру му зноў да лі зра зу мець, на коль кі бяз дон ным, шчы рым 

і за хап ляль ным з'яў ля ец ца тэ ат раль нае мас тац тва.


