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Ад Кан ды да 
да Віш нё ва га са ду
У Ма гі лё ве пра гу ча лі па зыў ныя 
«М.@rt.кан так ту-2019»

21 са ка ві ка ад бы ло ся афі цый нае 

ад крыц цё між на род на га ма ла-

дзёж на га тэ ат раль на га фо ру ма 

«М.@rt.кан такт-2019» і прай шлі яго 

пер шыя тры спек так лі — не за леж-

ны тэ ат раль ны пра ект «Гэ та мы» 

(Бе ла русь/Укра і на), па ста ноў ка 

Брэсц ка га ака дэ міч на га тэ ат ра 

дра мы «За кра пі вой бе раг» і «Тар-

цюф» тэ ат ра «Май стэр ня» з Санкт-

Пе цяр бур га.

Але тэ ат раль ныя па дзеі, звя за ныя з 

фес ты ва лем, па ча лі ся яшчэ ра ней. За 

дзень да стар ту вя до мы ра сій скі май стар 

сцэ ны і пе да гог, мас тац кі кі раў нік тэ ат ра 

«Май стэр ня» Ры гор Каз лоў пра вёў у сце-

нах аб лас но га драм тэ ат ра май стар-клас, 

а ма гі лёў скі ля леч ны тэ атр за пра сіў на ге-

не раль ны пра гляд но вай па ста ноў кі «Кан-

дыд, або Ап ты мізм». Рэ жы сёр тэ ат ра Ігар 

Ка за коў, трой чы ўла даль нік на цы я наль-

най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, не ад на-

ра зо вы ўдзель нік і лаў рэ ат між на род ных 

фес ты ва ляў, ула даль нік Гран-пры фо ру му 

«M.@rt.кан такт», як заў сё ды, па ра да ваў 

све жым по гля дам на фі ла соф скі ма тэ ры-

ял і ары гі наль ны мі сцэ ніч ны мі ра шэн ня-

мі. Спек такль за яў ле ны ў афі шы фо ру му 

на 25 са ка ві ка і абя цае стаць ад ной з яго 

«ра зы на чак». На гад ва ем, што на пра ця гу 

тыд ня на не каль кіх ма гі лёў скіх пля цоў ках 

прой дзе 23 па ста ноў кі тэ ат раў з дзесяці 

кра ін све ту. Па ра лель на бу дзе пра ца ваць 

май стэр ня ма ла дой рэ жы су ры і ма ла дой 

жур на ліс ты кі, у рам ках спе цыяль  най пра-

гра мы фо ру му Цэнтр бе ла рус кай дра ма-

тур гіі су мес на з аду ка цый ным цэнт рам 

«ПОСТ» і ма гі лёў скім Цэнт рам га рад скіх 

іні цы я тыў пра вя дуць ро ле вую гуль ню жы-

во га дзе ян ня па ма ты вах п'е сы «Бзік» 

Аляк сея Ма кей чы ка, на пля цоў цы кні гар ні 

«Чы тай бург» пра гу чыць лек цыя на тэ му 

су час най дра ма тур гіі. Ад бу дуц ца май-

стар-кла сы, прэс-кан фе рэн цыі, твор чыя 

су стрэ чы з удзе лам тэ ат раль ных кры ты каў 

і тэ ат раз наў цаў, вы стаў кі. Да рэ чы, ад на з 

іх, му зы каль ная, ад кры ла ся ў аб лас ным 

драм тэ ат ры на пя рэ дад ні фо ру му. Ма ла ды, 

але ўжо пры зна ны аў тар Па вел Ла бур даў 

пе рад ае сваё ўспры ман не све ту праз ма-

лю нак, да яко га на пі са на му зы ка. На огул, 

«М.@rt.кан такт» ме на ві та той фес ты валь, 

дзе мож на ўба чыць і па чуць шмат ча го но-

ва га, пе ра да во га, не стан дарт на га. Пра сяк-

нуц ца ат мас фе рай фо ру ма, за ха піц ца яго 

ча раў ніц твам, кры шач ку змя ніц ца са мо му 

і па-но ва му па гля дзець на свет ва кол нас 

бу дзе маг чы масць яшчэ да 27 са ка ві ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Знай сці ад каз на гэ тае пы тан не змаг-

лі на вед валь ні кі спек так ля, які так і 

на зы ва ец ца — «Коль кі каш туе ка хан-

не?». Дня мі ён быў прад стаў ле ны на 

сцэ не ста ліч на га Па ла ца ве тэ ра наў.

Які ж ад каз да юць на та кое важ нае пы-

тан не га лоў ныя ге роі дзеі? Яны ка жуць, што 

«лю боў не зайз дрос ціць, лю боў не ўзвыш ае 

ся бе, не га на рыц ца, не бяс чын ствуе, не шу-

кае свай го, не раз драж ня ец ца, не па мя тае 

зла, не ра ду ец ца ня праў дзе, а ра ду ец ца іс-

ці не; усё па кры вае, уся му ве рыць, на ўсё 

спа дзя ец ца, усё пе ра но сіць. Лю боў ні ко лі 

не спыняецца».

У цэнт ры сю жэ та вель мі па кру час тая 

гіс то рыя дзяў чы ны Са ры, больш вя до май 

ва ўсім на ва кол лі як Анё лак. Гэ та той Анё-

лак, які ве дае, як за да во ліць жа дан ні са мых 

роз ных муж чын... За звы чай гра мад ства не 

пры вык ла гля дзець у бок та кіх жан чын і тым 

больш су пер ажы ваць ім. Ад нак яшчэ адзін 

га лоў ны ге рой дра мы, Мі ха іл, пры мае ня-

прос тае ра шэн не па лю біць та ко га Анёл ка. 

Пры чым яго лю боў са праў ды чыс тая, вер-

ная, моц ная, здоль ная прай сці ўсе пе ра шко-

ды на сва ім шля ху.

Ра зам з ге ро я мі па ста ноў кі і пла чаш, і пе ра-

жы ва еш унут ра ны боль, і зна хо дзіш аца лен не 

ад яго, пад ста вы ра да вац ца і жыць да лей.

Гэ та той вы па дак, ка лі спек такль дак лад-

на не па кі не гле да ча абы яка вым. І важ ны 

тут не ві зу аль ны склад нік, хоць і з ім усё ў 

па рад ку: яск ра выя кас цю мы на ўзор ча соў 

«за ла той лі ха ман кі», шы коў ныя ўпры га жэн-

ні, вы раз ныя ма кі я жы і вы тан ча ныя пры чос кі 

ўсіх ге ра інь. Ад нак на гэ тую па ста ноў ку вар-

та іс ці най перш каб пе ра жыць тую гіс то рыю, 

якую пе ра жы ва юць ак цё ры, пра пус ціць яе 

праз ся бе і на пры кан цы ад чуць глы бо кі ўнут-

ра ны су па кой.

Спек такль зроб ле ны па кні зе Фран сіс Ры-

верз «Лю боў вы ра та валь ная». Да рэ чы, са му 

кні гу мож на бы ло на быць пад час ант рак ту 

(ёсць яна і ў се ці ве). Гэ та бы ла ўжо 18-я 

па ста ноў ка. Та кі факт тым больш ад мет ны, 

што тэ атр «Мост Up», які пад рых та ваў яе 

ра зам са сва ім рэ жы сё рам Але сяй Чай кай, 

з'яў ля ец ца ама тар скім. Ад нак яны здо ле лі 

дэ бю та ваць з гэ тай пра цай на сцэ не Рэс пуб-

лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі, а 

по тым вы сту піць і ў мно гіх ін шых за лах не 

толь кі Бе ла ру сі, але і за меж жа.

На ступ ны па каз спек так ля «Коль кі каш-

туе ка хан не?» за пла на ва ны на май (да рэ чы, 

на ро лі га лоў ных ге ро яў шу ка юць дуб лё-

раў). Па куль жа тэ атр пра цуе над но вай, не 

менш ам бі цый най і глы бо кай, па ста ноў кай, 

якая бу дзе зроб ле на па кні зе Клай ва Лью і-

са «Ліс ты Ба ла му та», — прэм' е ра ча ка ец ца 

ўжо гэ тай вяс ной.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. Фо та аў та ра.

Ка ва як кры ні ца на тхнен-

ня і сро дак вы яў лен ча га 

мас тац тва — ад но з ад-

крыц цяў су час ных мас та-

коў. Вар' і ру ю чы пра пор цыю 

і кан цэнт ра цыю зва ра най ці 

рас тва раль най ка вы, аў та-

ры ства ра юць «дух мя ныя» 

шэ дэў ры, вы ка рыс тоў ва-

ю чы на пой як аль тэр на ты-

ву звык лым аква рэ лі або 

алею.

Та кім чы нам, рэ пра дук цыі 

кар цін бе ла рус кіх мас та коў 

бы лі напісаны ва ўні каль най 

тэх ні цы «ка ва-арт», дзе ў 

якас ці фар бы вы ка рыс тоў-

ва ец ца ка ва. Вы бар ары гі-

наль ных па лот наў так са ма 

не вы пад ко вы: кож нае з іх 

прад стаў ляе пэў ны кі ру нак 

жы ва пі су — аб страк цы я нізм, 

сац рэ а лізм, су прэ ма тызм, 

пры мі ты візм, экс прэ сі я нізм і 

сюр рэа лізм. На аў та за праў-

ках ця пер мож на бу дзе ўба-

чыць у ка ва вым вы ка нан ні 

ко піі ра бот та кіх мас та коў, 

як Ва лян цін Нуд ноў, Га лі на 

Іва но ва, Ле а нід Ду да рэн ка, 

Анд рэй Пят ке віч, Алег Ла-

дзі саў і Ста ні слаў Гур скі. 

Ары гі на лы кар цін бы лі абра-

ны з пры ват ных ка лек цый і 

ка лек цыі Му зея гіс то рыі го-

ра да Мін ска.

— Пад трым ка і па пу-

ля ры за цыя бе ла рус ка га 

мас тац тва заў сё ды бы лі 

важ ны мі част ка мі на шай 

дзей нас ці, — ад зна чае 

ды рэк тар гру пы кам па ній 

АЗС «А-100» Ган на Кра-

соў ская. — Мі ну лым ле-

там мы рэа лі за ва лі пра ект 

«Арт-за праў ка» — вы стаў-

ку, дзе ўсе ах вот ныя маг лі 

ўба чыць 45 рэ пра дук цый 

кар цін 15 су час ных бе ла-

рус кіх мас та коў. Мы ўпэў не-

ны, што пра ект «Арт-ка ва» 

ста не не звы чай ным пра ця-

гам гэ тай ці ка вай гіс то рыі, 

бу дзе здзіў ляць і це шыць 

на шых на вед валь ні каў, 

зблі жаць іх з род ным бе ла-

рус кім мас тац твам.

Пад час прэ зен та цыі ра-

бот гос ці па глы бі лі ся ў зай-

маль ную брыф-эк скур сію 

ад эк скур са во да-ванд роў ні-

ка Мі кі ты Мо ні ча па гіс то рыі 

бе ла рус ка га мас тац тва.

«Мэ та гэ та га пра ек-

та — па зна ё міць шы ро кае 

ко ла пуб лі кі з твор час цю 

най больш пры кмет ных 

прад стаў ні коў бе ла рус ка га 

жы ва пі су, — ка жа ды рэк-

тар Му зея гіс то рыі го ра да 

Мін ска Га лі на Ла дзі са ва. — 

Му зей гіс то рыі го ра да Мін-

ска заў сё ды імк нуў ся іс ці ў 

на гу з ча сам. І як вы дат на, 

што дзя ку ю чы су час ным 

тэх на ло гі ям мож на на блі-

зіц ца да бе ла рус ка га мас-

тац тва, прос та вы піў шы 

ку ба чак ка вы. Мы так са ма 

ра ды, што біз нес ак тыў на 

пад трым лі вае па пу ля ры за-

цыю куль тур най спад чы ны 

Бе ла ру сі».

Вар ва ра ГО МАН.

— Спад чы на кла сі ка бе ла-

рус кай лі та ра ту ры хва люе паэ-

таў, пе ра клад чы каў роз ных 

кра ін. Шмат хто лі чыць за го-

нар пры чы ніц ца да пе ра кла ду 

вя лі кай паэ зіі вя лі ка га твор цы. 

У му зея на ла джа ны доб рыя 

між на род ныя стасункі. На на-

шу пля цоў ку пры хо дзяць дып-

ла ма ты, пры яз джа юць гос ці з 

роз ных кра ін. Мы са мі едзем 

з вы стаў ка мі ў роз ныя ку точ кі 

све ту. І як вы нік — роз ныя твор-

чыя, гра мад скія пра ек ты. Усё 

гэ та мы ро бім і дзе ля Ку па лы, 

і дзе ля па шы рэн ня ве даў пра 

Бе ла русь у све це.

Вось і за раз для вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра» збі ра-

ем ад мыс ло вую кні гу — но вае 

вы дан не збор ні ка «Са не ты» на 

мо вах све ту».

— Пе ра кла ды на якія мо вы 

ўжо за раз зна хо дзяц ца ў парт-

фе лі твор ча га пра ек та?

— На ар мян скую. Пе ра клад-

чы кі — Сі ра нуш Алек са нян, Ані 

Па ша ян. На гру зін скую пе ра-

клаў Аляк сандр Элер даш ві лі. 

На лі тоў скую — Эвал дас Іг на-

та ві чус. На ман голь скую — Га-

ла а рыд Ба дам-Ачыр. На рус-

кую — Мак сім За мшаў, га лоў-

ны рэ дак тар «Литературной 

га зе ты».

— Да рэ чы, пе ра клад на рус-

кую быў прэ зен та ва ны пад час 

пра вя дзен ня XXVІ Мін скай між-

на род най кніж най вы стаў кі-кір-

ма шу ў лю тым.

— Так, і мы бы лі ра ды, што 

Ку па ла, воб раз на ка жу чы, пры-

сут ні чаў на кніж ным фо ру ме. 

Мак сім За мшаў удзель ні чаў і 

ў лю таў скім між на род ным сім-

по зі у ме. І дру гія пе ра клад чы кі 

пры чы ні лі ся да «Са не таў» праз 

удзел і ў вы стаў цы, і ў сім по зі у-

ме. Мы ўдзяч ны Мі ніс тэр ству ін-

фар ма цыі за та кое ар га ні за цый-

нае спры ян не гэ та му пра ек ту, 

за на ладж ван не су вя зяў мно гіх 

на цы я наль ных лі та ра тур све ту і 

з Ку па лаў скім му зе ем...

А што да пе ра кла даў, то 

«Са не ты» на свае род ныя мо-

вы пе ра ўва со бі лі яшчэ і серб-

ская пе ра клад чы ца Да яна Ла-

за рэ віч, сла вац кі па эт Яра слаў 

Рэз нік, ча чэн скі май стар вер-

ша скла дан ня Адам Ахма ту ка-

еў, на род ны па эт Чу ва шыі Ва-

ле ры Тур гай, шор ская паэ тэ са 

Лю боў Ар ба ча ка ва. За раз вось 

ад пра ві лі тэкст, пад рад ко выя 

пе ра кла ды са не таў на гай ска му 

паэ ту Ан вар бе ку Кул та е ву і та-

ба са ран скай паэ тэ се Су вай нат 

Кю рэ бе ка вай. Так што, спа дзя-

ю ся, збор нік пе ра кла даў бу дзе 

до сыць уну шаль ным і іс тот на 

да поў ніць ужо тую кні гу пе ра-

кла даў «Са не таў», якую не ка лі 

вы да ва лі ў Бе ла ру сі.

— Ка лі па ба чыць свет збор нік 

пе ра кла даў?

— У «Мас тац кай лі та ра ту ры» 

па абя ца лі, што кні га выйдзе да 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства, які 

сё ле та ад бу дзец ца ў Сло ні ме.

— Бу дзем ча каць! Дзя куй за 

раз мо ву, Але на Ра ма наў на!

Гу та рыў Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Ці чу лі?Ці чу лі?

Дня мі ў Му зеі гіс то рыі го ра да Мін ска стар та ваў 

куль тур на-аду ка цый ны вы ста вач ны пра ект «Арт-

ка ва». У яго рамках бы лі прэ зен та ва ны ад мет ныя 

рэ пра дук цыі кар цін бе ла рус кіх мас та коў, вы ка на-

ныя ў тэх ні цы «ка ва-арт». І мес ца для экс па на ван ня 

гэ тых кар цін так са ма вы бра на ары гі наль нае: да 

20 мая іх мож на бу дзе ўба чыць на шас ці ста ліч ных 

за праў ках «А-100». Акра мя та го, па куп ні кі ка вы на 

лю бых за праў ках гэ тай сет кі змо гуць да ве дац ца 

больш пра су час ную твор часць з да па мо гай ма тэ-

ры я лаў, да ступ ных па спе цы яль ным QR-ко дзе на 

но вай се рыі ка ва вых ку бач каў, вы ка на ных у сты лі 

па пу ляр ных кі рун каў жы ва пі су.

МАС ТАЦ ТВА НА КУ БАЧ КАХ КА ВЫ

Коль кі каш туе ка хан не?Коль кі каш туе ка хан не?
Ку лі сыКу лі сы

ЛЕ ГЕН ДАР НЫЯ 
«СА НЕ ТЫ» КУ ПА ЛЫ: 
НО ВАЕ ВЫ ДАН НЕ

Ужо ад ной чы цыкл са не таў на род на га паэ та Бе ла ру сі Ян-

кі Ку па лы вы хо дзіў ка лек тыў ным збор ні кам на мо вах на-

ро даў све ту. Та ды ўкла даль ні ка мі кні гі ста лі док тар фі ла-

ла гіч ных на вук Вя ча слаў Ра гой ша і ўну ча тая пля мен ні ца 

Ян кі Ку па лы Жан на Да пкю нас, якая ў той час пра ца ва ла 

ды рэк та рам му зея Пес ня ра. За раз, як нам па ве да мі лі ў 

Дзяр жаў ным лі та ра тур ным му зеі Ян кі Ку па лы, рых ту ец ца 

но вае вы дан не. Рас каз вае ды рэк тар му зея 

Але на ЛЯШ КО ВІЧ:
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