
«Ра мэа i Джуль е та» 
ў Фiн скай 
на цы я наль най опе ры

Тыя, хто цi ка вiц ца опе рай i 

ба ле там, на пэў на, ужо па гля-

дзе лi за пi сы су свет на вя до мых 

пля цо вак у Ве не, Лон да не, Бер-

лi не аль бо Мет ра по лi тэн-опе ра. 

Але вы дат ных тэ ат раў, што ста-

вяць гэ тыя жан ры, ку ды больш, 

i мы пра па ну ем ад крыць адзiн 

з iх — Фiн скую на цы я наль ную 

опе ру, гiс то рыя якой па ча ла ся 

яшчэ ў XIX ста год дзi. Сён ня ў 

ка лек ты ве, што на лiч вае 530 ча-

ла век, 78 ба лет ных тан цо раў, i iх 

ра бо ту мож на ўба чыць на сай це 

тэ ат ра oopperabaletti.fi, дзе вы-

кла дзе на не каль кi па ста но вак, 

ся род якiх бес смя рот ны сю жэт 

Уiль я ма Шэкс пi ра i ад па вед ны 

ба лет Сяр гея Пра коф' е ва «Ра-

мэа i Джуль е та». Тра ге дыя дваіх 

за ка ха ных да ступ ная для пра-

гля ду да 18 лiс та па да, а апроч 

гэ та га ў Фiн скай опе ры мож на 

па гля дзець ба ле ты «Жы зэль», 

«Сон у лет нюю ноч» ды iн шыя 

па ста ноў кi.

«Мак бет» 
у «Бер лi нер Ан самбль»

«Бер лi нер Ан самбль» — 

адзiн з са мых вя до мых ня-

мец кiх тэ ат раў. Ён быў за сна-

ва ны ў 1949 го дзе кла сiч ным 

ужо драма  тур гам Бер толь дам 

Брэх там i да гэ туль, апроч iн ша-

га, ста вiць п'е сы свай го за сна-

валь нi ка. Але ця пер па каз ва-

ец ца не Брэхт, а шэкс пi раў скi 

«Мак бет» — тра ге дыя пра ка-

ра ля Мак бе та i яго пра гу ўла-

ды, з-за якой ён ра зам з жон-

кай здзяйс няе шэ раг кры ва вых 

рас праў. У кры вi ды ў пiн жа ку 

вы яго i ўба чы це — «Бер лi нер 

Ан самбль» ста вiць усё ж не 

Шэкс пi ра, а яго адап та цыю, 

здзейс не ную вя до мым ня мец-

кiм дра ма тур гам, рэ жы сё рам 

i, да рэ чы, пе ра ем нi кам Брэх та 

Хай не рам Мю ле рам. Па ста-

ноў ку з пе ра кла дам на анг лiй-

скую мо ву мож на па гля дзець 

на сай це «Бер лi нер Ан самбль» 

berliner-ensemble.de да 28 мая.

«Дзень ад кры тых 
дзвя рэй» у на шым 
Вя лi кiм тэ ат ры

Не спек такль, але тым не 

менш па дзея — ужо не каль кi 

га доў за пар 25 мая бе ла рус кi 

тэ атр опе ры i ба ле та ад зна чае 

свой дзень на ра джэн ня ў фар-

ма це «Дня ад кры тых дзвя рэй». 

Звы чай на, каб ад крыць для ся бе 

тэ ат раль нае за ку лiс се, бу ды нак 

на вед вае не каль кi ты сяч ча ла-

век, што ста ла своеасаблівай 

тра ды цы яй. Сё ле та праз ка-

рана   вi рус звы чай ны фар мат 

не мо жа быць вытрыманы, але 

ад маў ляц ца ад тра ды цыi ка лек-

тыў не стаў: «Дзень ад кры тых 

дзвя рэй» прой дзе так цi iнакш. 

У па ня дзе лак на сай це i на ста-

рон ках Вя лi ка га ў са цы яль ных 

сет ках за ку лiс се мож на бу дзе 

ўба чыць ан лайн, тым больш 

што ра бо та тэ ат ра не спы ня-

ец ца. Тут бу дзе па ка за ны шэ-

раг iн тэр в'ю — з мас тац кiм кi-

раўнi ком Ва лян цi нам Елi зар' е-

вым, га лоў ным ба лет май страм 

Юры ем Тра я нам, га лоў ным 

хар май страм Нi най Ла ма но вiч, 

са лiс та мi Iга рам Ар та мо на вым, 

Кан стан цi нам Куз ня цо вым, Ак-

са най Вол ка вай i iн шы мi — i вя-

чэр нi кан цэрт-сюр прыз, у якiм 

вы ка наў цы прад ста вяць свае 

лю бi мыя ну ма ры роз ных жан-

раў. «Дзень ад кры тых дзвя-

рэй» пач нец ца а трэ цяй га дзi не, 

а кан цэрт — а сё май.

«Хва ля ван нi на Та i цi» 
ў «Паў ноч най опе ры»

Бры тан ская «Паў ноч ная 

опе ра», што мес цiц ца ў го ра дзе 

Лiдс, да кан ца ме ся ца па каз вае 

га дзiн ную опе ру «Хва ля ван нi на 

Та i цi». Твор у ся рэ дзi не мi ну ла-

га ста год дзя на пi саў Ле а нард 

Берн стайн — ён па глыб ля ец ца 

ў жыц цё аме ры кан ска га ся рэд-

ня га кла са i з джа за вы мi ма-

ты ва мi рас каз вае пра кан крэт-

ную сям'ю, у якой за ка ха ныя 

ад но ў ад на го муж-бiз нес мен 

i жон ка — хат няя гас па ды ня 

тым не менш пе ра жы ва юць 

кры зiс шлю бу. На сцэ не ра зы-

гры ва ец ца адзiн дзень з жыц ця 

сям'i са свар ка мi, спрэч ка мi i 

па хо дам у кi на тэ атр на фiльм 

«Хва ля ван нi на Та i цi». Ка жуць, 

што ма тыў для на пi сан ня опе-

ры Берн стай ну даў улас ны до-

свед аль бо, ёсць вер сiя, до свед 

яго баць коў. Па гля дзець за пiс 

з анг лiй скi мi суб цiт ра мi — ён 

бу дзе да ступ ны да 1 чэр ве ня 

ўключ на — мож на на сай це 

operanorth.co.uk.

Cyprus Avenue 
у лон дан скiм 
Ка ра леў скiм 
пры двор ным тэ ат ры

The Guardian у свой час на-

зва ла «Кiпр скую аве ню» най-

больш ша ка валь ным спек так-

лем на лон дан скай сцэ не — гэ та 

бы ло ў 2016 го дзе, ка лi рэ жы сёр 

Вi кi Фе зерс тоўн у Royal Court 

Theatre аль бо, мож на ска заць, 

Ка ра леў скiм пры двор ным тэ ат-

ры па ста вiў «чор ную» ка ме дыю 

Дэ вi да Ай рлэн да, якая ўтрым лi-

вае не цэн зур ную лек сi ку, сцэ ны 

гвал ту i аб мер ка ван не рэ лi гii. 

Па сю жэ це га лоў ны ге рой Эрык 

Мi лер у вы нi ку па мут нен ня ро-

зу му пры мае сваю пя цi тыд нё-

вую ўнуч ку за па лi ты ка Джэ ры 

Ада мса i праз эк стрэ мiсц кае мi-

ну лае ад чу вае, што зна хо дзiц-

ца ў не бяс пе цы i му сiць дзей-

нi чаць. Як ха рак та ры зу юць яе 

ства раль нi кi, гэ та па ста ноў ка 

пра ча ла ве ка, што му сiць зма-

гац ца са сва iм мi ну лым i ба iц ца 

бу ду чы нi. Спек такль з анг лiй-

скi мi суб цiт ра мi ў кi на адап та-

цыi мож на па гля дзець на сай це 

royalcourttheatre.com.
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жыць са мi па са бе, тут га ва ры ла ся на ня ба ча-

ныя да гэ туль тэ мы нар ка ма нii, пра сты ту цыi, 

адзi но ты. Та кiм чы нам у кан цы 1980-х дзе цi 

зноў ста лi ня шчас ны мi, а кi но зноў за га ва-

ры ла, што дзi ця па ку туе ад та го, што мы не 

мо жам спра вiц ца з рэ ча iс нас цю.

— На твой по гляд, са вец кае дзi ця чае 

кi но мо жа «зай сцi» су час ным дзе цям?

— Дзе цi ма iх сяб роў ска чуць пад «Пры го-

ды Бу ра цi на». Ёсць рэ чы, што, як нi дзiў на, 

яшчэ пра цу юць — у асноў ным гэ та каз кi, бо 

яны ўнi вер саль ныя i не но сяць пры кмет эпо-

хi. Фiль мы «Па сак рэ це ўся му све ту» аль бо 

«Дзя нiс ка вы апа вя дан нi» дак лад на сён няш-

нiм дзе цям не зра зу ме лыя, для iх гэ та ўжо 

iн шая рэ аль насць. Але як мi нi мум «Пра Чыр-

во ную Ша пач ку» i «Пры го ды Бу ра цi на» мы 

зня лi для ўсiх.

— У бе ла рус ка га дзi ця ча га кi но быў 

свой пе ры яд роск вi ту — ка лi ён зда рыў ся 

i з чым гэ та бы ло звя за на?

— Усё сыш ло ся ў 1970-х. «Бе ла русь фiльм» 

пе ра ехаў у но вы бу ды нак, з'я вi лi ся рэ сур сы 

i ма гут нас цi, тут пра ца ва лi та ле на вi тыя рэ-

жы сё ры i кру тая рэ дак тар ская служ ба, што 

зда бы ва ла доб рыя сцэ на рыi, — i зда рыў ся 

вы бух уся го, у тым лi ку дзi ця ча га кi но. Яшчэ 

ў па чат ку 1960-х на кi на сту дыю прый шоў Ула-

дзi мiр Быч коў, у яко га быў та лент зды маць 

для дзя цей, у 1970-х з'я вi лi ся Мi ка лай Ка лi нiн, 

Ле а нiд Ня ча еў, Ге надзь Хар лан. Уся сiс тэ-

ма, пры тым, што ў ёй бы лi кан флiк ты i гру-

поў кi, якiя мiж са бой не сяб ра ва лi, вы дат на 

пра ца ва ла, та му з'я вi лi ся дзя сят кi цу доў ных 

фiль маў для дзя цей — «Кор цiк» i «Брон за вая 

птуш ка» Ка лi нi на, «Зi ма ро дак» Вя ча сла ва 

Нi кi фа ра ва, «Рас клад на пас ля заўт ра» Iга-

ра Даб ра лю ба ва, «Па сак рэ це ўся му све ту», 

фiль мы Ня ча е ва.

— Ты аха рак та ры за ва ла сваю кнi гу як 

спро бу ад ка заць на пы тан не, яко га гле-

да ча вы рас цi ла са вец кае дзi ця чае кi но. 

Ду маеш, яно са праў ды сыг ра ла сваю ро лю 

ў фар мi ра ван нi лю дзей?

— Так, кi но дае воб ра зы, да якiх вяр та еш-

ся да рос лым, мы доб ра за па мi на ем тое, што 

гля дзе лi ў дзя цiн стве. Я, на прык лад, ста ла 

ра зу мець, ад куль не ка то рыя му хi ў га ла ве 

ма ёй ма мы: яна на ра дзi ла ся пас ля вай ны i 

на ле жыць да па ка лен ня пi я не раў-ге ро яў, якiя 

аб стракт ную гра мад скую iдэю ста вяць вы шэй 

за ўсё i ў кож най спра ве здзяйс ня юць подз вiг. 

Вя до ма, маю ма му сфар мi ра ва лi не толь кi 

дзi ця чыя фiль мы, але кi но бы ло част кай вы-

ха ваў чай са вец кай сiс тэ мы. Мне iдэа лы ма мы 

ўжо па да юц ца дзiў ны мi, бо я не рас ла з вi зу-

аль ны мi воб ра за мi на кшталт пар ты зан ска га 

па моч нi ка Ва ло дзi Ду бi нi на ў фiль ме «Ву лi ца 

ма лод ша га сы на» Льва Го лу ба. Я ме ла iн-

шыя пры кла ды — Бу ра цi на, якi не здзяйс няў 

нi я кiх подз вi гаў, а прос та iшоў, не дай шоў, 

вяр нуў ся, i яму ча мусь цi «аб ла мiў ся» скарб. 

Вось i я ча каю, ка лi мне «аб ло мiц ца» скарб. 

У цэ лым са вец кае кi но вы рас цi ла гле да ча, якi 

вель мi спа дзя ец ца, што рэ аль насць доб рая, 

iдэа лiс тыч ная, сац рэ а лiс тыч ная, а ў вы пад ку 

ча го — прый дзе да рос лы i ўсё вы пра вiць.

— А цi ёсць у нас сён ня дзi ця чае кi но?

— Сён ня мы на ма га ем ся вяр нуць бы лое, 

не ра зу ме ю чы, што як ра ней ужо не бу дзе. 

Спро ба ад на вiць раз мо ву з дзець мi па вiн на 

пад трым лi вац ца, але яны змя нi лi ся, у iх iн шыя 

iн та рэ сы i iн шая рэ аль насць, якую на ша кi-

но не ра зу мее. Звы чай на су час ныя дзi ця чыя 

фiль мы ўяў ля юць са бой каль ку з да рос ла га 

жыц ця, маў ляў, спа ра дзi ру ем яго i дзе цям 

бу дзе смеш на. Ка лi ў са вец кi час з дзець-

мi ста ра лi ся аб мяр коў ваць ней кiя тэ мы, то 

ця пер iх прос та за баў ля юць, каб яны доб ра 

пра ба вi лi час i па жа да на без скла да ных эмо-

цый — iм пра па ноў ва юць не ад чуць сму так, 

скру ху ад стра ты цi вi ну, а толь кi па ра га таць 

над тым, як лю дзi вы пут ва юц ца з клаў на ды, 

што эма цы я наль на абяд няе. Сi ту а цыя на гад-

вае 1930-я, ка лi сiс тэ ме бы ло па вя лi кiм ра-

хун ку пля ваць, што там дзе цi ду ма юць i якiя 

ў iх праб ле мы, — яна са ма са бе рас каз ва ла 

пра цу доў ную са вец кую кра i ну i як у ёй трэ ба 

жыць. Сён ня зноў i аў тар, i ад ра сат нi ко му 

не зра зу ме лыя, на ват сам фiльм як бы не па-

трэб ны. Бе ла рус кiм дзi ця чым кi но мы рас цiм 

не раз бор лi ва га ў сва iх эмо цы ях ча ла ве ка, 

але, дзя куй бо гу, яго нi хто не гля дзiць, та му 

ўрон не вя лi кi.

Гу та ры ла Iрэ на КА ЦЯ ЛО ВIЧ.

Ак цё ры Ку па лаў ска га тэ ат ра ра зам з ка ле га мi з бе ла-

стоц ка га тэ ат ра iмя Аляк санд ра Вен гер кi пра чы та лi «Пана 

Тадэву ша» ан лайн. Чы тан не прай шло 21 мая як част ка свят-

ка ван ня Ку па лаў скiм свай го 100-га до ва га юбi лею. Та кiм 

фар ма там тэ атр за мя шчае за пла на ва ныя на со ты се зон 

аб мен ныя гаст ро лi з тэа т ра мi-парт нё ра мi, якiя бы лi ад ме-

не ны праз рас паў сюдж ван не ка ра на вi ру са.

Бе ла ру сы чы та лi паэ му на бе ла рус кай мо ве, а па ля кi — на 

поль скай, то-бок на мо ве ары гi на ла. Ка лi тво ры Ада ма Мiц ке вi-

ча да гэ туль роз на га кштал ту до ва да мi дзе ляц ца па мiж на шы мi 

кра i на мi, то праз су мес нае чы тан не сцвяр джа юц ца як су мес ная 

спад чы на.

Па дзея ад бы ла ся па iнi цы я ты ве Ку па лаў ска га тэ ат ра пры 

пад трым цы Поль ска га iн сты ту та ў Мiн ску. Ад Ку па лаў ска га 

«Па на Тадэ ву ша» чы та лi на род ны ар тыст Бе ла ру сi Аляк сандр 

Пад абед, Па вел Хар лан чук-Южа коў, Мар та Го лу бе ва i Крыс цi на 

Дро быш.

Дра ма тыч ны тэ атр iмя Аляк санд ра Вен гер кi прад стаў ля лi акт-

ры сы Крыс ты на Кацп ро вiч-Са ка лоў ская, Да ну та Бах, Iа лан та 

Ба роў ская i Ка та жы на Мi ке вiч. У чы тан ня бы лi так са ма рэ жы сёр 

Але на Га нум i жур на лiс ты Поль ска га ра дыё Бе ла сток Да ро та 

Са ка лоў ская i Змi цер Кос цiн у якас цi ма дэ ра та раў з поль ска га 

бо ку.

Трэ ба да даць, што з най буй ней шым тво рам Ада ма Мiц ке вi ча 

«Пан Та дэ вуш» ку па лаў цы вы сту па юць не ўпер шы ню: у 2014 го-

дзе рэ жы сёр i мас тац кi кi раў нiк тэ ат ра Мi ка лай Пi нi гiн па ста вiў 

па вод ле паэ мы ад най мен ны спек такль. Ку па лаў скi пра цяг не пра-

па ноў ваць аль тэр на ты вы тра ды цый на му тэ ат раль на му жыц цю — 

яго iнi цы я ты вы лепш шу каць на сай це калектыва.

Воль га МIЦ КЕ ВIЧ.

Бе ла ру сы i па ля кi 
су мес на пра чы та лi «Па на Та дэ ву ша»

Юбi лейЮбi лей

«У кан цы 1980-х дзе цi зноў 
ста лi ня шчас ны мi, а кi но зноў 
за га ва ры ла, што дзi ця па ку туе 
ад та го, што мы не мо жам 
спра вiц ца з рэ ча iс нас цю».

На сцэ неНа сцэ не

«Мак бет» у тэ ат ры «Бер лi нер Ан самбль».

Ко вiд не спы ня ец ца, та му мы ўсё яшчэ вы му ша ны тры-

мац ца аль тэр на тыў ных ва ры ян таў куль тур на га баў лен ня 

ча су. I трэ ба ска заць, аль тэр на ты ва аказ ва ец ца не та кой 

сум най, па куль мы мо жам, се дзя чы на ка на пе, гля дзець 

тэ ат раль ныя па ста ноў кi з уся го све ту — як з най вя до мей-

шых пля цо вак, так i ад ка лек ты ваў-«ад крыц цяў». Вя до ма, 

па вод ле пэў на га па ды хо ду гля дзець спек такль на плос кiм 

эк ра не — тое ж, што вы ву чаць жы ва пiс па рэ пра дук цы ях у 

кнi зе, але та кi фар мат усё яшчэ пра па нуе гле да чу ня ба ча-

ную ра ней раз на стай насць. Та му на на ступ ным тыд нi пра-

па ну ем зра бiць яшчэ не каль кi вы ха даў у тэ атр i ў пад бор цы 

з пя цi па ста но вак, да ступ ных для бяс плат на га пра гля ду 

ан лайн, збi ра ем ба лет, Шэкс пi ра, Дзень на ра джэн ня на-

ша га Вя лi ка га, Ле а нар да Берн стай на і «са мы ша ка валь ны» 

спек такль лон дан скай сцэ ны.

Шэкс пiр, дзень на ра джэн ня Вя лi ка га 
i опе ра Берн стай на

Пяць тэ ат раў, у якiя мож на сха дзiць ан лайн на бу ду чым тыд нi
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