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«Дзі кі анёл» 
пры зям ліў ся 
ў Ві цеб ску

Яна ўвар ва ла ся ў сэр цы тэ ле-

гле да чоў пост са вец кай пра сто ры 

20 га доў та му з ар ген цін скім се ры я-

 лам «Дзі кі анёл» ды так і за ста ла -

ся ў ім. Сён ня На тал ля Арэй ра — 

не толь кі спя вач ка і акт ры са, але 

яшчэ і ды зай нер, і па сол доб рай 

во лі ЮНІ СЕФ у Ар ген ці не і род-

ным Уруг ваі. У Ві цебск На тал ля 

пры еха ла ўпер шы ню, але ад ра-

зу пра нік ла ся ат мас фе рай фэс-

ту, тры ма ла ся бе з па клон ні ка мі 

прос та і да зво лі ла на зы ваць ся бе 

На та шай. А яшчэ вы ву чы ла пра-

віль ную наз ву на шай кра і ны, пры-

вез ла гле да чам фільм «Я — Гая» 

пра лёс па пу ляр най ла ці на а ме-

ры кан скай спя вач кі і пра ца ва ла ў 

скла дзе між на род на га жу ры кон-

кур су вы ка наў цаў.

«Хто на тхняе мя не? Схі ляю га-

ла ву пе рад ма ці-адзі ноч ка мі, бо не 

ўяў ляю, ці змаг ла б вы хоў ваць сы на 

ад на. Так са ма глы бо ка па ва жаю 

жан чын, якія зма га юц ца за роў-

ныя з муж чы на мі пра вы. Ня даў на 

я сыг ра ла та кую ге ра і ню ў но вым 

філь ме «Не нар маль ная» (Re Loca), 

які вый шаў сё ле та: у ім жан чы на, з 

якой доў гі час дрэн на абы хо дзяц ца, 

па чы нае шчы ра га ва рыць пра гэ та 

і ра біць тое, пра што ін шыя толь кі 

ма раць. Але на огул гэ та ка ме дыя, 

і больш за ўсё смя юц ца муж чы ны, — 

рас ка за ла акт ры са. — Ка лі б я 

са ма бы ла рэ жы сё рам, то, на пэў-

на, пры свя ці ла б стуж ку са ма му пя-

шчот на му ўзрос ту — дзя цін ству. 

Я шмат дзе бы ва ла, ба чы ла, што 

ад бы ва ец ца з дзець мі ў роз ных 

кра і нах, і ха це ла б пе ра нес ці гэ тыя 

гіс то рыі на эк ран».

Брэ га віч і Кус ту ры ца: 
по бач, але не ра зам

Сё ле та на «Сла вян скім ба за-

ры» вы сту па лі ад ра зу пяць раз-

на пла на вых ар кест раў, у тым лі ку 

два бал кан скія — «Вя сель на-па ха-

валь ны ар кестр» зна ка мі та га му-

зы кі і кам па зі та ра Го ра на Брэ га-

ві ча і No Smokіng Orchestra рэ жы-

сё ра і ху лі га на Эмі ра Кус ту ры цы. 

Бы лыя сяб ры і па плеч ні кі па сва ры-

лі ся шмат га доў та му, аб ві на ва ці-

лі адзін ад на го ў пла гі я це і з та го 

ча су не кан так ту юць: на кан цэр це 

ў Ві цеб ску яны вы сту пі лі ў роз ных 

ад дзя лен нях і не су стрэ лі ся на ват 

за ку лі са мі. Але за па ліць і за вес ці 

пуб лі ку змаг лі абод ва.

За звы чай лю дзі на кан цэр тах 

ся дзяць і слу ха юць, а ар тыс ты спя-

ва юць і тан цу юць. Але Го ран Брэ-

га віч усё здо леў зра біць на свой 

лад. Ён пры ўста ваў з мес ца, толь кі 

каб змя ніць ін стру мент, пры няць

бу ке ты ад глядачак ды вый сці на 

па клон, па каз ва ю чы жэс та мі, што 

част ка яго на га сэр ца за ста нец-

ца ў Ві цеб ску. Ён вы ба чаў ся, што 

раз маў ляе з пуб лі кай па-анг лій -

ску, але тая цу доў на ра зу ме ла мо-

ву му зы кі. За вад ныя цы ган скія і 

бал кан скія рыт мы пад ня лі з мес-

цаў ці не па ло ву за лы, а пад час 

вы ка нан ня пес ні Іn The Death Car, 

вя до май як са ўндтрэк да філь ма 

«Ма ры Ары зо ны», пуб лі ка так ра-

зы шла ся, што Брэ га віч вы му ша ны 

быў за клі каць да ці шы ні — пес ня 

гу ча ла ка мер на, пад гі та ру і ледзь 

чут ны рытм буб наў.

А вось Эмір Кус ту ры ца, на ад-

ва рот, шмат раз маў ляў з пуб лі кай 

на доб рай рус кай і тан ца ваў. За 

га дзі ну з ліш кам Кус ту ры ца пры-

му сіў за лу ска каць, смя яц ца і пла-

каць, тро ліў су час ную поп-куль ту-

ру, вы ка наў лю бі мыя кам па зі цыі з 

улас ных філь маў «Чор ная кош ка, 

бе лы кот» і «Жыц цё як цуд», па-

раў ноў ваў ся бе з Ша га лам і Фран-

цыс кам Ска ры нам і, на за хап лен не 

фа на таў, пра вёў увесь ан самбль у 

тан цы па пе ры мет ры за лы, да зва-

ля ю чы зра біць шы коў ныя сэл фі. 

«Гэ та быў са мы ўлёт ны кан цэрт 

на фэс це!» — дзя лі лі ся гле да чы, 

вы клі ка ю чы пя ку чую зайз драсць у 

тых, хто пра пус ціў шы коў ную бал-

кан скую ве ча рын ку.

Ці ма ці 
і вір ту аль насць

Ці ма ці, які пры вёз на фес ты-

валь сваю но вую пра гра му «Па ка-

лен не», не ча ка на, зда ец ца, на ват 

для ар га ні за та раў, са браў поў ную 

за лу. І яшчэ больш здзі віў па клон-

ні каў тым, што не «ўклю чыў зор ку» 

і не ра біў на сцэ не ні я ка га па фас-

на га шоу, ад мо віў шы ся ад дэ ка-

ра цый і ба ле та і ка рыс та ю чы ся 

толь кі вы са ка я кас ным свет ла вым 

афарм лен нем.

Што ці ка ва, рэ пер зна хо дзіў-

ся на сцэ не адзін, але пры гэ тым 

пра гу ча лі ўсе яго ду э ты з ін шы-

мі ар тыс та мі. Дак лад ней, з іх ні мі 

вір ту аль ны мі ко пі я мі — эк ран ны-

мі вы ява мі. Пра кож на га з гэ тых 

«на пар ні каў» Ці ма ці ска заў коль кі 

цёп лых слоў, а на пры кан цы асоб-

на па дзя ка ваў пуб лі цы за ду шэў ны 

пры ём. «Ні ко лі б не па ду ма ла, што 

Ці ма ці, з ног да га ла вы па кры ты

та ту і роў ка мі, та кі ін тэ лі гент ны 

і сціп лы!» — па дзя лі ла ся ўра жан-

ня мі ка ле га, якая ра зам з яшчэ 

не каль кі мі сот ня мі гле да чоў сум-

лен на ад се дзе ла ўвесь нач ны кан-

цэрт (на хві лі нач ку, вы ступ лен не 

па ча ло ся а па ло ве на дру гую но чы 

і доў жы ла ся амаль дзве га дзі ны).

Круг лыя да ты
Сё ле та на фес ты ва лі ад зна ча лі 

ад ра зу не каль кі юбі ле яў (і гэ та ка-

лі не згад ваць 30-год дзе га лоў най 

пля цоў кі — Лет ня га ам фі тэ ат ра). 

Так, у не каль кіх кан цэр тах вый шаў 

на сцэ ну Ра бер ці на Ла рэ ці — той 

са мы хлоп чык, «хрус таль ным» го-

ла сам яко га ў пес нях «Джа май ка» 

і «O sole mіo» 65 га доў та му за-

хап ляў ся ўвесь свет. Ла рэ ці даў 

850 соль ных кан цэр таў у роз ных 

кра і нах. Сё ле та зна ка мі ты ар тыст 

пла нуе ад пра віц ца ў раз ві таль ны 

юбі лей ны тур, а пас ля кан чат ко ва 

за вяр шыць кар' е ру і за няц ца біз не-

сам і вы клад чыц кай дзей нас цю.

Трэ ці па лі ку юбі лей ны кан цэрт 

даў і стар шы ня жу ры кон кур су 

вы ка наў цаў ра сій скі кам па зі тар-

пе сен нік Аляк сандр Ма ро заў, які 

да гэ та га ад зна чыў сваё 70-год-

дзе і 50 га доў твор чай дзей нас ці 

ў Санкт-Пе цяр бур гу і ў Крам лі. На 

пра гра ме «У свят лі цы ма ёй свет-

ла...», за ўва жым, яб лык так са ма 

доў га шу каў бы, дзе ўпа сці, гле-

да чы з пер шай но ты пад пя ва лі 

лю бі мыя пес ні, а сам кам па зі тар 

зра біў для ся бе шэ раг ад крыц цяў. 

«Ваш сту дэнц кі гурт «Ма ра ка-

сы» пры ем на ўра зіў, пад рых та ваў 

маю пес ню на бе ла рус кай мо ве. 

На огул, шмат з які мі ар тыс та мі, 

якіх я ўба чыў і па чуў у Ві цеб ску, 

ха це ла ся б пра цяг нуць твор чае су-

пра цоў ніц тва».

Цал кам на ту раль на, што анш-

ла га вым стаў кан цэрт «І па куль на 

зям лі іс нуе ка хан не...», пры све ча-

ны 80-год дзю Іга ра Лу чан ка. Па-

він ша ваць вя до ма га кам па зі та ра, 

на род на га ар тыс та СССР і БССР, 

са браў ся не толь кі зор ны рос сып 

вы ка наў цаў, але перш за ўсё слу-

ха чы, якія ахап ка мі нес лі квет кі і 

не стрым лі ва лі эмо цый, сто я чы 

ві та лі кам па зі та ра ава цы я мі, за-

сы па лі кам плі мен та мі. У кан цэр це 

пра гу ча лі кры ху больш за 20 пе-

сень — але, зда ец ца, пуб лі ка слу-

ха ла б і слу ха ла ўсе ча ты ры сот ні, 

на пі са ныя Іга рам Мі хай ла ві чам за 

га ды твор чай дзей нас ці.

Імя Ро зы
Дэ ле га цыя Ка зах ста на на «Сла-

вян скім ба за ры — 2018» бы ла ві-

даць зда лёк. І не толь кі та му, што 

ў ме жах пра ек та «Фес ты валь без 

ме жаў» ад быў ся кан цэрт «Мас-

тац тва вя лі ка га стэ пу» з удзе лам 

больш як 80 ка зах скіх май строў 

мас тац тваў, што прад стаў нік гэ тай 

кра і ны Амрэ (псеў да нім Ер на ра 

Са дзір ба е ва) на кон кур се вы ка-

наў цаў узяў пер шую прэ мію, а імя 

на род най ар тыст кі Ро зы Рым ба-

е вай упры го жы ла Пло шчу зо рак 

ка ля Лет ня га ам фі тэ ат ра. А яшчэ 

мі ні я цюр ную Ро зу Ку а ны шаў ну 

на афі цый ныя ме ра пры ем ствы 

су пра ва джа лі во ла ты-ба ты ры ў 

шы коў ных і гіс та рыч на дак лад-

 ных кас цю мах, з мя ча мі і лу ка мі —

пя цё ра муж чын рос там па два мет-

ры і вы шэй. Пры чым у да дзе ным 

вы пад ку гэ та не ме та фа ра, а кан-

ста та цыя фак та. На ўсе рос пы ты, 

ад куль узя лі ся ле ген дар ныя гі ган-

ты, са мі яны — удзель ні кі тэ ат ра 

на цы я наль ных кас цю маў «Ар лан 

Жэ тэ» — толь кі стры ма на ўсмі-

ха лі ся і жар та ва лі: «На ку мы се 

вы рас лі!».

Фэст у фэс це
Чац вёр ты фэст «На ся мі вят-

рах» у Ві цеб ску прай шоў па фор-

му ле 7 х 7= 700: на ся мі пля цоў ках 

бы лі прад стаў ле ныя сем роз ных 

ві даў ву ліч на га мас тац тва — ву-

ліч ныя тэ ат ры, фа ер-шоу, пер фор-

манс, му зы ка і спе вы, паэ зія, вы-

яў лен чае мас тац тва і ха рэа гра фія, 

а ўдзел у ім узя лі больш як 

700 ча ла век з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра-

і ны, Фін лян дыі і Шве цыі. Пры чым 

ні вод ны з іх не зняў ся з пра гра-

мы на ват у са мы моц ны дождж! 

«Ві цеб скі дождж — наш па ста ян-

ны ўдзель нік, — жар туе рэжысёр 

Юрый Брэ ус, — ле тась ён на ват 

атры маў Гран-пры ў на мі на цыі 

«Най леп шы пер фор манс».

Экс перт ная ра да, у якую ўвай-

шлі мас тацт ва знаў цы, кі раў ні кі 

пра фе сій ных твор чых ка лек ты-

ваў, прад зю са ры і арт-ме не джа-

ры, ацэнь ва ла ўсіх удзель ні каў і 

вы бра ла най леп шых. «Мы зра бі лі 

гэ та не для та го, каб рас ста віць 

твор чыя су пол кі па ран жы ры, а з 

той мэ тай, каб лю дзям, якія вы ра-

шаць да нас да лу чыц ца ў на ступ-

ным го дзе, бы ло на ка го раў няц ца, 

бо па пя рэд не што год пра хо дзіць 

да во лі сур' ёз ны ад сеў удзель ні-

каў», — рас ка за ла аў тар і кі раў нік 

фэс ту Ула дзі сла ва Цві кі.

Та кім чы нам, фа ер-ка ман да 

Agnі show атры ма ла га лоў ны прыз 

фэс ту «На ся мі вят рах» — ка мень 

са ста ро га ві цеб ска га бру ку, рас пі-

са ны мас та ком На дзе яй Ба ра ноў-

скай. Яшчэ адзін спе цы яль ны прыз — 

ча ма дан чык-скар бон ку — атры ма-

ла збор ная ба тэ рыя (бра зіль скі ар-

кестр), якая са бра ла най боль шую 

коль касць гле да чоў.

Гуль ня ў ляль кі
Пра ект «Ля леч ны квар тал» у ме-

жах «Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб-

ску» іс нуе ўжо пяць га доў і кож ны 

раз ураж вае гле да чоў шмат жан ра-

вы мі па ста ноў ка мі тэ ат раў з роз-

ных кра ін. Не стаў вы клю чэн нем і 

сё лет ні фес ты валь, дзе гле да чы 

ме лі маг чы масць уба чыць но вую 

ра бо ту брэсц ка га тэ ат ра «Халс та-

 мер. Гіс то рыя ка ня» па вод ле Талс то-

 га, фан тас ма го рыю «Мёрт выя

ду шы» Арэн бург ска га аб лас но га 

тэ ат ра ля лек, фі ла соф скі спек-

такль для да рос лых «Па мі наль ная 

ма літ ва» ад Мы ці шчан ска га тэ ат-

ра, фарс «Скан даль нае зда рэн не 

ў Па са жы, аль бо Кра ка дзіл» перм-

ска га тэ ат ра «Ка ра бас ка», доб ры 

дзі ця чы «Це ра мок» ад Та тар ска га 

дзяр жаў на га тэ ат ра ля лек «Экі ят», 

паэ тыч ную каз ку «Алё нуш ка і Іва-

нуш ка» Хмяль ніц ка га тэ ат ра, каз-

ку-прыт чу «Гіс то рыя ад ной ма ці»

ўкра ін ска га тэ ат ра «Гіс тАрт». Са мі ж 

гас па да ры свя та, ві цеб скі тэ атр

«Ляль ка», пад рых та ва лі гіс то-

рыю «Фень ка» і му зыч ную каз ку-

фан та зію «Брэ мен скія му зы кі», 

якая ідзе ўжо 20 га доў і ста ла ў 

тым лі ку доб рай тра ды цы яй «Ля-

леч на га квар та ла».

У юбі лей ны год удзель ні кі фес-

ты ва лю ля лек усіх га доў атры ма лі 

не толь кі спе цы яль ныя дып ло мы, 

але і па мят ныя па да ру нкі — аў тар-

скую бат лей ку мас та ка Дзміт рыя 

Га ра ле ві ча, якая сім ва лі зуе «Ля -

леч ны квар тал» і асаб лі вую ат ма-

с фе ру тэ ат ра.

...Кро ка мер у ма ім тэ ле фо не 

па каз вае, што пад час «Сла вян-

ска га ба за ру» прой дзе на больш 

за 100 ты сяч кро каў. Пры тым што 

да лё ка не ўсё ўда ло ся па спець і 

ча сам ха це ла ся ра за рвац ца на 

не каль кі час так, каб па ба чыць, 

па слу хаць, паў дзель ні чаць ва ўсіх 

ці ка вых ім прэ зах. Ма быць, гэ та на-

го да ча каць на ступ на га ле та і зноў 

жыць фес ты ва лем, за на тоў ваць 

яго ле та піс на сай це і га зет ных 

ста рон ках?..

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та з афі цый на га сай та 

fest-sbv.by



Рыт мы ле таРыт мы ле та  

Афі цый на двац цаць сё мы між на род ны фес ты валь фі ні ша ваў 

яшчэ ў мі ну лы па ня дзе лак. Але на са мрэч у Ві цеб ску яшчэ 

не каль кі дзён пра хо дзі лі кан цэр ты, вы стаў кі і тэ ат раль ныя 

су стрэ чы, якія не ўвай шлі ў асноў ную пра гра му, а са цы яль ныя 

сет кі гу лі ад аб ме ну ўра жан ня мі. Ад ны гле да чы аб мяр коў ва лі 

сцэ ніч ныя ўбо ры і пра фе сій нае май стэр ства вя ду чых, 

дру гія вы клад ва лі сэл фі з фэс ту ву ліч най куль ту ры, трэ ція 

пры зна ва лі ся ў лю бо ві да кан крэт ных ар тыс таў і бяс кон ца 

ды бес сэн соў на спра ча лі ся пра мас тац кія гус ты... 

«Звяз да» па спра ба ва ла аб агуль ніць, чым най больш 

за пом ніў ся сё лет ні «Сла вян скі ба зар».

РЭ ХА «СЛА ВЯН КІ»:
яр кія ім гнен ні сё лет ня га фес ты ва лю мас тац тваўяр кія ім гнен ні сё лет ня га фес ты ва лю мас тац тваў


