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Пад ад ным да хам сё ле-
та су стрэ лі ся ка лек ты вы з 
роз ных га ра доў Бе ла ру сі, 
Украі ны, Ра сіі, Літ вы, Эс то-
ніі, Вя лі ка бры та ніі і Гер ма-
ніі. Бе ла рус кую і за меж ную 
пра гра мы «Ня бё саў» ацэнь-
ва лі не толь кі гле да чы, але 
і чле ны жу ры: амаль усе 
тэ ат ры-ўдзель ні кі ў вы ні ку 
бы лі ад зна ча ны дып ло ма мі, 
у пры ват нас ці спе цы яль ны-
мі дып ло ма мі ад Прад стаў-
ніц тва Рас су пра цоў ніц тва ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Пе ра-
мож цам стаў львоў скі тэ атр 
эст рад ных мі ні я цюр «І лю дзі, 
і ляль кі»: па ста ноў ка «Скі нія 
за ла тая» Ра ма на Ко за ка 
атры ма ла Гран-пры і дып лом 
«За най леп шы спек такль». 

Пас ля па дзя кі ар га ні за та-
рам прад стаў ні кі тэ ат ра ў 
ка ляд ных тра ды цы ях вы ка-
на лі вя до мую пес ню, сло вы 
якой ад ра зу пад ха пі лі ін шыя 
кан кур сан ты.

Са мым да лё кім ад Бе ла-
ру сі ўдзель ні кам «Ня бё саў» 
гэ тым ра зам быў ля леч ны тэ-
ат рык «Вя лі кі Нос» (BіgNose 
Theatrіk) з анг лій ска га го ра да 
Олд Страт фард. Ён пры ехаў 
на фес ты валь у Мінск упер-
шы ню і атры маў дып лом 

«За най леп шы дэ бют» — 
яго спек такль «Каз ка пра 
Ба бУш ку» рэ жы сё ра На тал лі 
Ку ра шо вай-Шра дзец кі па ка-
за лі аж но два ра зы. Са май 
кра наль най ды па ву чаль най 
на зва лі па ста ноў ку «Міш ка і 
Рас тво» ад тэ ат ры ка Са шы 
Лу ня ко вай з ра сій ска га го-
ра да Пуш кі на: ёй пры су дзі лі 
дып лом «За най леп шае рас-
крыц цё ду хоў на-ма раль на га 
змес ту спек так ля». Пры го жая 
бат лей ка ся мей на га тэ ат ра 

з бе ла рус кай вёс кі Стой лы 
па вез ла да до му ўзна га ро ду 
«За най леп шае мас тац кае 
афарм лен не бат ле еч най 
скры ні». На «Ня бё сах», да-
рэ чы, бы ла ар га ні за ва на ад-
мыс ло вая вы стаў ка ўзо раў 
бат ле еч на га мас тац тва — ма-
ке ты ля лек ды скры няў пра-
да ста ві лі са мі ўдзель ні кі.

Вя ду чы і мас тац кі кі-
раў нік фес ты ва лю ак цёр 
На цы я наль на га ака дэ міч-
на га дра ма тыч на га тэ ат ра 
імя Мак сі ма Гор ка га Аляк-
сандр Жда но віч на га даў, 
што фес ты валь не імк нец-
ца вы зна чаць най леп шых, 
а хо ча па да рыць ра дасць і 
лю боў кож на му, хто са сва-
ім тэ ат рам пры ехаў у Свя-

та-Елі са ве цін скі ма нас тыр. 
Зда ец ца, гле да чам і чле нам 
жу ры са праў ды спа да ба лі ся 
ўсе вы сту поў цы, і ні вод на му 
ча ла ве ку на «Ня бё сах» не 
прый шло ся ад чуць ся бе па-
крыў джа ным.

Фес ты валь бат ле еч ных і 
ля леч ных тэ ат раў у Мін ску 
мож на лі чыць і са праўд ным 
дзі ця чым свя там: амаль 
кож ны ка лек тыў, акра мя 
спек так ляў, што ўдзель ні-
ча лі ў кон курс най пра гра ме, 
пад рых та ваў за баў ляль ную 
пра гра му для ма лень кай аў-
ды то рыі. Не ка то рыя спек так-
лі, як «Вар' е тэ з ма лень кім 
Ген ры» бер лін ска га тэ ат ра 
«Thomas Herfort Marіonettes», 
су мя шча лі дзею з ін тэр ак ты-

вам: не ка то рыя дзе ці на ват 
за пла ка лі ад та го, што не 
да ча ка лі ся сва ёй чар гі па гу-
ляць з ляль ка мі.

Як звы чай на, удзель ні кі 
«Ня бё саў» сё ле та на ве да лі 
баль ні цы і ін тэр на ты ў ме жах 
даб ра чын най ак цыі «Свят ло 
ду шы — даб ра дзей насць». 
На са мім жа фес ты ва лі кож-
ны ах вот ны, апроч улас на 
пра гля ду бат лей кі, мог узяць 
удзел у май стар-кла сах па 
ма ля ван ні, са ло ма пля цен ні 
і май стра ван ні ля лек хоць з 
драў ля ных пры шчэ пак, хоць 
са ста рой адзе жы (у ру ках 
здат на га ля леч ні ка ні чо га не 
пра па дае).

Да р'я ЧАР НЯЎ СКАЯ



На сён ня пра ект Еў ра пей ска га са ю за 
і Ус ход ня га парт нёр ства «Куль ту ра і крэ-
а тыў насць» у шас ці кра і нах ар га ні за ваў 
252 ме ра пры ем ствы, яго сайт на ве да ла 
паў міль ё на ча ла век, ста рон ка пра гра мы 
ў «Фэй сбу ку» на ліч вае трыц цаць ты сяч 
пад піс чы каў. Ён аха піў на столь кі шы ро кае 
ко ла за ці каў ле ных, што на не фар маль нае 
пад вя дзен не вы ні каў дзе ян ня пра гра мы ў 
Бе ла ру сі, якое ад бы ло ся 18 сту дзе ня на 
пля цоў цы Прэс-клу ба, прый шлі не толь-
кі ме не джа ры, але і мас та кі, жур на ліс ты, 
прад стаў ні кі ІT-сфе ры, фэшн-ін дуст рыі, 
сфе ры аду ка цыі і так да лей.

Боль шасць з іх бы лі не па срэд на да тыч ныя 
да пра ек та ў два га ды яго пра цы: пра гра ма 
па ча ла рэа лі зоў вац ца ў кан цы 2015 го да і 
за гэ ты час па спе ла ў роз ных ва ры я цы ях 
аха піць вя лі кую коль касць пы тан няў, на якія 
не заў сё ды звяр та юць ува гу тыя ін сты ту цыі, 
што за сфе ру куль ту ры ад каз ва юць па азна-
чэн ні: уклад куль тур най і крэ а тыў най ін дуст-
рый у эка на міч нае і са цы яль нае раз віц цё 
кра і ны, су пра цоў ніц тва па між гра мад скі мі і 
пры ват ны мі ар га ні за цы я мі, ро ля гра мад ства 
ў фар мі ра ван ні куль тур най па лі ты кі, удзел 
кра ін Ус ход ня га парт нёр ства ў еў ра пей скіх 
пра гра мах ды ін шае.

Да рэ чы, пра гра ма «Куль ту ра і крэ а тыў-
насць» рэа лі зоў ва ец ца праз офіс Бры тан-
ска га са ве та, але з той на го ды, што ў Бе-
ла ру сі яго ня ма, пра ек там зай ма лі ся фры-
ланс-ме не джа ры (Мал до ве, да рэ чы, так са ма 
прый шло ся шу каць вый сце з ана ла гіч най 
сі ту а цыі). Ка ар ды на тар у Бе ла ру сі Алі на Дзе-
ра вян ка на зва ла гэ та ад ной са спе цы фіч ных 
якас цяў работы пра ек та ў на шай кра і не. «Не 
паў сюль пра гра ма пра хо дзі ла раў на мер на, 
хоць за дум ва ла ся яна ад ноль ка вай для шас-
ці кра ін, — ка жа Алі на Дзе ра вян ка. — Але 

ня гле дзя чы на тое, што Еў ра пей скі са юз ба-
чыць нас як рэ гі ён, ві да воч на, што мы раз ві-
ва ем ся па-роз на му, у кож на га свае пры яры-
тэ ты і стра тэ гіі».

Ад ным з да сяг нен няў пра гра мы «Куль-
ту ра і крэ а тыў насць» мож на лі чыць шэсць 
на цы я наль ных кан фе рэн цый, ар га ні за ва ных 
у роз ных кра і нах. У Бе ла ру сі яна бы ла пры-
све ча на су пра цоў ніц тву ІT-сфе ры і куль ту ры 
(кож ная кра і на вы бі ра ла тэ му ад па вед на 
па рад ку дня) і, маг чы ма, сваё іс на ван не 
пра цяг не.

У шэ ра гу ме ра пры ем стваў, на кі ра ва ных 
на раз віц цё куль тур ных ме не джа раў, пры ня лі 
ўдзел 262 ча ла ве кі з шас ці кра ін. Да рэ чы, не-
ка то рыя ідэі пра ек та да ты чы лі ся і куль тур най 
жур на ліс ты кі.

Важ ным кам па не нтам дзей нас ці «Куль-
ту ры і крэ а тыў нас ці» ста лі да сле да ван ні 
(не ка то рыя да ступ ныя на сай це пра ек та 
culturepartnershіp.eu), якія між ін шым да зво-
лі лі вы явіць у куль тур най сфе ры Бе ла ру сі 
вы дат ны ча ла ве чы па тэн цы ял і ак тыў нае 
раз віц цё куль тур най інф ра струк ту ры, у што 
лёг ка па ве рыць, гле дзя чы, як ак тыў на апош-
нім ча сам у нас з'яў ля юц ца но выя пра сто ры 
і ад па вед на но выя гуль цы сфе ры. І ў той жа 
час за ўва жы лі, што па няц це крэ а тыў най ін-
дуст рыі ў бе ла рус кае за ка на даў ства ні як не 
ін тэ гра ва на, хоць нам не аб ход на спра шчаць 
умо вы для між на род на га су пра цоў ніц тва і 
до ступ да фі нан са ван ня і пад трым кі.

Каб па кі нуць спад чы ну, у рам ках «Куль ту-
ры і крэ а тыў нас ці» пе ра кла лі дзве кні гі — да-
па мож нік «На столь ная кні га па пра ек та ван ні 

куль тур ных цэнт раў» вен гер ска га да след-
чы ка Пе тэ ра Ле нія, а так са ма «Фут бол кі і 
кас цю мы: гід па крэ а тыў ным біз не се» Дэ ві да 
Пэ ры ша. Абедз ве кні гі ця пер мож на пра чы-
таць на бе ла рус кай мо ве.

Апроч гэ та га на сай це пра ек та на вась-
мі мо вах да ступ ныя ча тыр нац цаць ан лайн-
кур саў, якія мо гуць ака зац ца ка рыс ны мі на 
роз ных эта пах раз віц ця ўлас ных пра ек таў і 
ар га ні за цый.

На рэш це, яшчэ ад ной рэч чу, што за ста-
ец ца пас ля за кан чэн ня пра ек та, з'яў ля ец ца 
Куль тур ная аб сер ва то рыя кра ін Ус ход ня га 
парт нёр ства, якая хут ка па він на стаць не ка-
мер цый най ар га ні за цы яй. Гэ та вя лі кі да след-
чы пра ект — ім зай ма юц ца экс пер ты з ся мі 
кра ін, — які ака жа экс перт ную пад трым ку 
крэ а тыў ным ін дуст ры ям ва ўсіх шас ці кра і нах 
і бу дзе на кі ра ва ны на тое, каб ра шэн ні, што 
пры ма юц ца ў га лі не куль ту ры, бы лі больш 
ра зум ныя і аб грун та ва ныя.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



ШТО ЗА СТА НЕЦ ЦА АД ПРА ЕК ТА 
«КУЛЬ ТУ РА І КРЭ А ТЫЎ НАСЦЬ»

На сай це пра ек та на вась мі 
мо вах да ступ ныя ча тыр нац цаць 
ан лайн-кур саў, якія мо гуць ака зац ца 
ка рыс ны мі на роз ных эта пах раз віц ця 
ўлас ных пра ек таў і ар га ні за цый.

Важ ным кам па не нтам дзей нас ці 
«Куль ту ры і крэ а тыў нас ці» ста лі 
да сле да ван ні, якія між ін шым 
да зво лі лі вы явіць у куль тур най 
сфе ры Бе ла ру сі вы дат ны ча ла ве чы 
па тэн цы ял і ак тыў нае раз віц цё 
куль тур най інф ра струк ту ры.

Ужо ў гэ тым ме ся цы да за вяр шэн-
ня па ды хо дзіць пра гра ма «Куль ту ра 
і крэ а тыў насць», якая на пра ця гу двух 
га доў функ цы я на ва ла ў шас ці кра і-
нах Ус ход ня га парт нёр ства — Гру зіі, 
Украі не, Мал до ве, Ар ме ніі, Азер бай-
джа не і ў тым лі ку, ка неш не, у Бе ла-
ру сі. Гэ та пра ект, які раз ві ваў тэ му 
куль тур най і крэ а тыў най ін дуст рый 
і са дзей ні чаў іх раз віц цю, ства раў 
умо вы для аду ка цыі куль тур ных ме-
не джа раў і па каз ваў ім маг чы мас ці 
між на род на га су пра цоў ніц тва, які на-
рэш це за два га ды сва ёй дзей нас ці 
па вя лі чыў пры сут насць куль тур най 
дыс ку сіі ў кра і нах Ус ход ня га парт нёр-
ства на двац цаць пра цэн таў. Пра сцей 
ка жу чы, пра ект раз ві ваў куль ту ру, 
і пэў ныя да сяг нен ні ў гэ тай сфе ры 
на яго ра хун ку са праў ды ёсць.

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.

Фес ты вальФес ты валь  

Бат ле еч ні кі і ля леч ні кі са бра лі ся на свят кі ў аду ка-
цый ным цэнт ры Свя та-Елі са ве цін ска га ма нас ты ра 
ўжо чац вёр ты раз. Аб' яд на ныя шчы рым жа дан нем 
па да рыць гле да чам ра дасць і свя точ ны на строй, 
яны пры вез лі ў Мінск зай маль ныя і па ву чаль ныя, 
вя сё лыя і кра наль ныя, кла січ ныя і экс пе ры мен таль-
ныя, не па доб ныя адзін да ад на го спек так лі.

НА ТХНЁ НЫЯ НА ТХНЁ НЫЯ 
«НЯ БЁ СА МІ»«НЯ БЁ СА МІ»

Сфе раСфе ра  

У Мін ску прай шоў 
ІV Фес ты валь 
бат ле еч ных 

і ля леч ных тэ ат раў 
«Ня бё сы»

Кнігі, 
анлайн-курсы 
і Абсерваторыя


