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На ват сю жэт ны ма тыў са мо га спек-

так ля стаў цу доў най ме та фа рай та ко-

га тэ ат раль на га кан тэн ту, маў ляў, чым 

пра сцей ста віц ца да скла да ных рэ чаў, 

тым ве ся лей жыць. У це ла га лоў на га 

ге роя — Псі хо ла га — уся ля ец ца Трыкс-

тэр, то-бок дух хіт рун ства і пад ма ну (гэ-

та яшчэ і рас паў сю джа ны ў мас тацтве 

воб раз; са мы, на пэў на, вя до мы прык-

лад — Джэк Ве ра бей), і па чы нае за-

мест сва ёй сур' ёз най і спа гад лі вай ах-

вя ры ля чыць лю дзей.

З да па мо гай звыш на ту раль ных 

здоль нас цяў ён вы кры вае быц цам са-

праўд ныя праб ле мы і ма ты вы трох па-

цы ен таў і па чы нае з імі гу ляц ца. Кож ны 

з на вед валь ні каў вяр та ец ца да дзіў на га 

псі хо ла га(ў) зноў і ў вы ні ку праз пэў ныя 

вы пра ба ван ні аль бо пры ні жэн ні ро біц ца 

знач на шчас лі вей шы. Атрым лі ва ец ца 

не псі ха ла гіч ная, а прак тыч ная да па мо-

га: ака за ла ся, што ды яг на зы ге ро яў — 

фік цыя, а на са мрэч ім па трэб на бы ло 

толь кі на ла джа нае аса біс тае жыц цё, у 

чым Трыкс тэр ім і да па мог.

То-бок, не вар та іс ці праз цер ні 

ўнут ра ных праб лем ча ла ве ка: у та кую 

скла да ную сфе ру, як псі ха ло гія, мо жа 

без цы ры мо ній ува рвац ца ней кі дух, 

каб усё па ста віць пад су мнеў і сва і мі 

ме та да мі пры вес ці па цы ен таў да хэ пі-

эн ду. Із ноў вяр та ем ся да ас но ва твор-

на га прын цы пу «Трыкс тэр клу ба» як 

ме та фа ры та ко га кштал ту тэ ат ра: чым 

пра сцей, тым лепш.

Ча го не ады меш у спек так ля Анд-

рэя Гу зія, дык пе ра ка наў чай мас тац кай 

умоў нас ці, якая да зва ляе не ка ра ба ціц-

ца ад сэн са вых лан цуж коў. Па ста ноў ка 

пад ладж ва ец ца пад свай го хіт ра га га-
лоў на га ге роя — яна воль на вы ка рыс-
тоў вае пра сто ру і вы хо дзіць за ме жы 
сцэ ны, у якас ці дэ ка ра цый мае кід кую 
і не функ цы я наль ную кан струк цыю ў 

цэнт ры, па якой зрэд ку ска чуць ак цё ры, 

апра нае Трыкс тэ ра ў эк стра ва гант ны 

кас цюм і дае яму ў ру кі ма гіч ную пал ку. 

І, на рэш це, уяў ля ец ца не на ту раль най, 

дзіў най — ад ным сло вам, ка зач най.

Вя до ма, і псі хо лаг тут на ўрад ці псі-

хо лаг (да та ко га вар та пры хо дзіць, каб 

ця бе за пэў ні лі ў тым, у што ты хо чаш ве-

рыць), і па цы ен ты на ўрад ці рэа ліс тыч-

ныя, і праб ле мы ў іх бяз глуз дыя. Улас на 

кож ны з пер са на жаў праз па збаў лен не 

ад на ту раль ных ха рак та рыс тык губ ляе 

і су вязь з рэ аль ным све там.

Абра ны мас тац кі ме тад — ад но, а 

яго на чы нен не, што ў гэ тым вы пад ку 

на гад вае ні чым не аб ця жа ра ную дзі ця-

чую фан та зію, — зу сім ін шае. Уво гу ле, 

даць маг чы масць звыш на ту раль на му 

ду ху сва воль ні чаць за мест звы чай на га 

ча ла ве ка, пры чым з жар та мі і не прад-

ка заль ным вы ні кам, — цу доў ная ідэя 

для за баў ляль най па ста ноў кі. Зга дзі-

це ся, та кі анонс пры цяг нуў бы ва шу 

як гле да ча ўва гу. Але ў гэ тым вы пад ку 

ня стыль ныя кур' ё зы, што мяр ку юц ца 

быць смеш ны мі, смех вы клі ка юць на-

ўрад ці (у чым, маг чы ма, і сак рэт пос пе-

ху вы ра зу «Тваю маць»: больш амаль 

не бы ло з ча го смя яц ца). Пер шая па-

цы ент ка, якая лю біць па скар дзіц ца на 

жыц цё, пе ра тва ра ец ца ў рас лі ну. Муж 

дру гой па цы ент кі, што па ды маў на яе 

ру ку, ста но віц ца ня бач ным і праз на зі-

ран не за сва ёй жон кай мя няе сваё да яе 

стаў лен не. Трэ ці на вед валь нік — жур-

на ліст — аказ ва ец ца здоль ным толь кі 

на ку лі нар ныя ар ты ку лы і губ ляе сваю 

фа на бэ рыю. Пер шая па цы ент ка па чы-

нае ста сун кі з трэ цім, а ся мей ная па ра 

на ладж вае сваё жыц цё — псі хо лаг на 

та кое, вя до ма ж, не здоль ны.

Рэ жы су ра спек так ля аб мя жоў ва ец-

ца тым, што па ва роч вае ко ла на сцэ не, 

мя няе га лоў ных вы сту поў цаў і час ад 

ча су за стаў ляе ге ро яў пе ра мя шчац ца 

па дзіў най фор мы кан струк цыі ў цэнт-

ры. Асоб нае мес ца зай ма юць пе ра пал кі 

Псі хо ла га з за лы з Трыкс тэ рам на сцэ не 

аль бо на ад ва рот: та кія ж не функ цыя-

наль ныя, як і шмат што ў гэ тым спек-

так лі, дзе вы нік і сэнс прад ка заль ныя, 

яны ўсё ж пе ры я дыч на гу чаць і пры му-

ша юць гле да ча ся бе пе ра чэк ваць.

Усё сле да ван не фор му лам вян чае 

ар ха іч ная пад крэс ле ная ак цёр ская іг-

ра, ха ця зноў жа ў «міс тыч най ка ме-

дыі» яна, мо жа, вы гля дае ар га ніч на і 

ра зам з дэ ка ра цы я мі, гу ка мі, ліш ні мі 

і не пра ду ма ны мі эле мен та мі, прос тай 

рэ жы су рай і прос тым усім ства рае ад но 

зра зу ме лае цэ лае.

За вы шу ка мі су час на га бе ла рус ка га 

тэ ат ра са праў ды ці ка ва на зі раць: па-

куль ад ны аў та ры прад стаў ля юць свае 

экс пе ры мен таль ныя фор мы і аў тар скі 

стыль, ін шыя — спо са бы за ва біць у 

тэ ат раль ны па лац цяж ка да сяж на га 

гле да ча. «Трыкс тэр клуб» у спра ве 

апош ня га вы ка рыс таў усе пе ра лі ча-

ныя вы шэй срод кі, праў да, з та кой на-

іў нас цю і не па срэд нас цю, што на ўрад 

ці і сам зра зу меў, на коль кі «ма ла дзёж-

ны» тэ атр з ім апраў даў сваю наз ву. 

Па ста ноў ка, што, зда ец ца, ста ві ла ся 

дзе ля за ба вы, з ка зач най ма рал лю і 

не аба вяз ко вы мі сэн са мі, з'е ха ла ў мас-

тац кі ін фан ты лізм, але зноў жа шчы ры. 

Спек такль раз лі ча ны на гле да ча, каб 

ён аца ніў пры ста соў ван не да яго не-

жа дан ня аб ця жар вац ца, але атры маў ся 

та кі, што гля дач ка лі і хмык не два ра зы, 

ужо бу дзе доб ра.

У вы пад ку з «Трыкс тэр клу бам» 

вар та ад зна чыць вель мі важ ны, ка лі 

не вы зна чаль ны, факт ра бо ты з бе-

ла рус кай дра ма тур гі яй. Толь кі бу ду-

чы ня яе дак лад на не ў спра шчэн ні 

на ва кол ля.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Раз гле дзець у пад ра бяз нас цях лі таг ра фіі су свет на вя до-

ма га фран цуз ска га гра фі ка ХІХ ста год дзя По ля Гюс та ва 

Да рэ.

Пра ект «Шэ дэў ры Гюс та ва Да рэ» ўпер шы ню прад стаў ле ны 

ў Бе ла ру сі. Яго ар га ні за та рам з'яў ля ец ца кам па нія «Арт гіт» з 

Маск вы.

— Звы чай на Да рэ ве да юць як ілюст ра та ра Біб ліі, але ж ён 

быў вель мі раз на стай ным не толь кі ў тэх ні ках, які мі дас ка на ла 

ва ло даў, але і ў вы ба ры лі та ра тур ных тво раў, ма люн кі да якіх 

ства раў, — рас каз вае ды рэк тар го мель скай мас тац кай га ле-

рэі Гаў ры лы Ва шчан кі Люд мі ла ШЫМ БА ЛЁ ВА. — У Го ме лі 

прад стаў ле ны 126 ра бот да су свет на вя до мых кніг. У чор на-бе-

лых лі таг ра фі ях ажы ва юць «Стра ча ны рай» Міль та на, «Бос кая 

ка ме дыя» Дан тэ, «Муд ра ге ліс ты ідаль га Дон Кі хот Ла манч скі» 

Сер ван тэ са, «Пры го ды ба ро на Мюнх гаў зе на» Рас пэ, бай кі Ла-

фан тэ на, «Ча роў ныя каз кі» Пе ро.

Між тым са-

мы вя лі кі ілюст-

ра тар ХІХ ста-

год дзя ву чыў ся 

ма ля ваць са ма-

стой на. Ён так і 

не атры маў ака-

дэ міч ную аду ка-

цыю. Пры гэ тым 

п р а  ф е  с і й  н у ю 

кар' е ру мас та-

ка Поль Гюс таў 

Да рэ па чаў у 

15 га доў. У гэ-

тым уз рос це ён 

за клю чыў свой 

пер шы кант ракт 

з вы да вец твам. 

Ён ма ля ваў афі шы, пуб лі ка ваў у ча со пі сах лі таг ра фіі, а паз ней 

звяр нуў ся да кніж най ілюст ра цыі, якая пры нес ла яму са мую вя-

лі кую па пу ляр насць.

Га лоў ны за ха валь нік фон даў Алег Ку ра шоў пра во дзіць эк скур-

сію па трох за лах га ле рэі і аба вяз ко ва пра па нуе ўсім лу пу — каб 

па ба чы лі, якім чы нам з да па мо гай сціп лых гра фіч ных срод каў 

мас так пе ра да ваў свят ла це ні, то на выя ўза е ма ад но сі ны то наў, 

пра сто ру і перс пек ты ву:

— Са праў ды ці ка ва пры блі зіць вы яву і раз гле дзець яе пад-

ра бяз на. У Да рэ час та не бач на кры ні ца свят ла, але гля дач яго 

ба чыць. Ве да е це, за два га ды ён ства рыў 250 ілюст ра цый да Біб ліі 

ў тэх ні цы лі таг ра фіі. На пра ця гу 40 га доў твор чай дзей нас ці яго 

ілюст ра цыі вы да ва лі ся прак тыч на што тыд нё ва. Пла да ві тасць 

Да рэ ар га ніч на спа лу ча ец ца з іск рыс тым уяў лен нем і тэх ніч ны-

мі на вы ка мі. Да яго ні хто не мог на даць гра вю ры та кую дзіў ную 

і кра наль ную сту пень ма ляў ні час ці.

Та лент Да рэ яшчэ пры жыц ці (а пра жыў ён толь кі 51 год) пе ра-

сек ме жы род най Фран цыі. Вы даў цы зма га лі ся за пра ва пер шы мі 

зай мець ілюст ра цыі Да рэ да кніг, якія рых та ва лі ся да вы дан ня. Ён 

ства рыў дзя сят кі ты сяч ра бот, і кож ная з іх ува хо дзіць у за ла ты 

фонд су свет най мас тац кай спад чы ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, фо та аў та ра.

АртАрт

ПА ТОЙ БОК 
СЛА ВЫ
Вы стаў ка Эмі Уай нха ус 

прыедзе ў Мін ск
Экс па зі цыю Аmу Wіnеhоusе — А Fаmіlу Роrtrаіt 

су свет на вя до май спя вач кі з бе ла рус кі мі ка ра ня мі 

прывязуць у на шу ста лі цу. У апош нія дні кра са ві ка 

на краў дфан дын га вай пля цоў цы Ulеj.bу стар та ва ла 

кам па нія па збо ры срод каў на ар га ні за цыю гэ тай 

вы стаў кі. Грошы сабралі, таму вы стаў ка пры е дзе 

ў на шу кра і ну ўжо ў чэр ве ні.

Экс па зі цыя, 

п р ы  с в е  ч а  н а я 

па хо джан ню і 

жыц цю шас ці ра-

зо вай ула даль-

ні цы «Грэ мі» і 

ад ной з са мых 

яр кіх ар тыс так 

па чат ку ХХІ ста-

год дзя Эмі Уай-

нха ус, упер шы-

ню бы ла прад-

стаў ле на шы-

ро кай пуб лі цы Яў рэй скім му зе ем Лон да на ў 2013 го дзе. 

У той год як раз гэ та вы стаў ка, уя ві це толь кі, па вя лі чы ла на вед-

валь насць му зея на 300 пра цэн таў! Паз ней яна бы ла па ка за на 

ў Сан-Фран цыс ка, Ве не, Тэль-Аві ве, Амстэр да ме, Мель бур не і 

ін шых куль тур ных цэнт рах све ту, і паў сюд на ме ла пос пех.

...Са ма спя вач ка па мер ла ў 2011-м ва ўзрос це 27 га доў, 

а яе му зы ка пра цяг вае зна хо дзіць вод гук у сэр цах міль ё наў 

слу ха чоў па ўсім све це. Ад нак мно гія пры хіль ні кі на ват не 

па да зра юць, што іх ку мір вя дзе свой ра да вод з Бе ла ру сі, 

ад куль сям'я пе ра еха ла ў Лон дан тры па ка лен ні та му. Пра-

пра дзед Эмі эміг ра ваў ра зам з род ны мі ў кан цы ХІХ ста год-

дзя і больш ні ко лі не вяр таў ся на ра дзі му, але пе ра даў сва ёй 

унуч цы Сін ціі лю боў да му зы кі, а тая, у сваю чар гу, шчод ра 

па дзя лі ла ся та лен там ужо са сва ёй унуч кай Эмі, та му мно гія 

фо та здым кі на ся мей най вы стаў цы рас па вя да юць ме на ві та 

пра іх ста сун кі.

Скла даль ні кі экс па зі цыі пад ра бяз на да сле да ва лі па хо джан-

не Эмі, каб па ка заць важ насць ся мей ных ста сун каў, пе ра ем-

нас ці куль тур най спад чы ны праз па ка лен ні і па мя ці пра свае 

ка ра ні. Вя лі кую да па мо гу ў гэ тым ака заў брат спя вач кі Алекс, 

які ха цеў рас ка заць пра Уай нха ус — не толь кі му зыч ную зор ку і 

бун тар ку, а го ра ча лю бі мую сяст ру. Так, сям'я з па да чы Алек са 

пе рад ала ў му зей аса біс тыя рэ чы спя вач кі, якія ад люст роў ва-

юць гіс то рыю яе дзя цін ства і юнац тва, лю бо ві да му зы кі, мо ды 

і род на га го ра да: гэ та ўні каль ныя ся мей ныя здым кі, гі та ры, 

плас цін кі, ста ту эт кі «Грэ мі» і ка лек цыя адзен ня, а так са ма 

вя лі кае ге не а ла гіч нае дрэ ва.

У Мін ску пра вя дзен не вы стаў кі іні цы юе Гё тэ-ін сты тут су-

мес на з Цэнт рам бе ла рус ка-яў рэй скай куль тур най спад чы ны 

і па соль ствам Вя лі ка бры та ніі ў Бе ла ру сі, пры пад трым цы па-

соль ства Із ра і ля ў на шай кра і не.  

«Для нас вель мі важ на, што ме на ві та Мінск мо жа стаць 

на ступ ным го ра дам, які пры ме пра ект, — ад зна чае за сна валь-

ні ца Цэнт ра бе ла рус ка-яў рэй скай куль тур най спад чы ны Мая 

Кац нель сон. — Гэ та вель мі шчы рая ся мей ная гіс то рыя, якая 

рас кры вае вя до мую асо бу з зу сім не ча ка на га бо ку. І вель мі 

каш тоў на тое, што дзя ку ю чы пра ек ту сям'я Эмі змо жа ўпер-

шы ню пры ехаць на сваю гіс та рыч ную ра дзі му. Для Бе ла ру сі ж 

гэ та вы дат ная маг чы масць ума ца ваць свой імідж як удзель ні ка 

су свет на га куль тур на га пра цэ су».

Як пла ну ец ца, Мінск ста не апош нім го ра дам све ту, дзе бу-

дзе па ка за на экс па зі цыя Аmу Wіnеhоusе — А Fаmіlу Роrtrаіt. 

Пас ля за кан чэн ня вы стаў кі яе рас фар мі ру юць і вер нуць экс-

па на ты сям'і спя вач кі і ін шым ула даль ні кам.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та пе ра да дзе на сям' ёй Уай нха ус 

і Яў рэй скім му зе ем Лон да на.

Рэ жы су ра спек так ля 
аб мя жоў ва ец ца тым, што 
па ва роч вае ко ла на сцэ не, 
мя няе га лоў ных вы сту поў цаў 
і час ад ча су за стаў ляе ге ро яў 
пе ра мя шчац ца па дзіў най фор мы 
кан струк цыі ў цэнт ры.

Усе ва шы праб ле мы вы ра шыць Трыкс тэр
Спек такль, дзе «ма ла дзёж ны» зна чыць «ін фан тыль ны»

На прэм' е ры но вай па ста ноў кі Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га тэ ат ра ля лек — яна 

на зы ва ец ца «Пуш кін. Вель мі ма лень кія 

тра ге дыі» — по бач са мной ся дзе ла па-

клон ні ца ці то «Ма лень кіх тра ге дый», 

ці то Аляк санд ра Сяр ге е ві ча, і амп лі ту-

да яе эмо цый ста ла для мя не асоб ным 

спек так лем. У пер шыя хві лі ны яна бы-

ла шчас лі вая, а ў вы ні ку, ка лі Ля ляў скі 

за сла ніў Пуш кі на, а ак цё ры пра чы та лі 

неш та не па тэкс це, за ста ла ся бур на 

рас ча ра ва ная. Пуб лі ка час та ўсё яшчэ 

аказ ва ец ца не пад рых та ва ная да та го, 

што тэ атр мо жа вый сці за рам кі пад-

рад ко ва га ўва саб лен ня лі та ра тур на га 

тво ра, ха ця ме на ві та сва і мі ва ры я цы я мі 

ён і ці ка вы, па іх сю ды і вар та іс ці.

Та му пра па ста ноў ку «Пуш кін. Вель-

мі ма лень кія тра ге дыі» тым, хто не ве-

дае Аляк сея Ля ляў ска га і сла ву на ша га 

ля леч на га тэ ат ра, трэ ба ў пер шую чар-

гу ска заць, што на гэ тай сцэ не Пуш кін 

— вось ка шчун ства — дру гас ны (а пер-

ша сны Ля ляў скі — га лоў ны рэ жы сёр 

тэ ат ра ля лек і, мож на ска заць, куль та-

вы бе ла рус кі тэ ат раль ны аў тар, пра-

ца яко га ад зна чы ла ся так са ма ў Ра сіі, 

Гер ма ніі, Поль шчы, Бель гіі, Фін лян дыі, 

Ні дэр лан дах).

Кла сік і сам па зы чыў сю жэ ты сва іх 

тра ге дый, за тое як афор міў! Па ста ноў-

ка ля леч на га так са ма па зы чае пуш кін-

скія тра ге дыі, якія на сцэ не ўзба га чае 

праз стыль ныя, кант рас ныя і стра ка тыя 

вы яў лен чыя срод кі. Гэ та не звы чай на, 

гэ та не дак лад ная чыт ка тэкс ту, гэ та 

не рэ ве ранс у бок Пуш кі на, гэ та — са-

праўд ны тэ атр. Пры чым тра ге дыі ў ім 

ста лі яшчэ больш тра гіч ныя, пры нам сі, 

яны зай ма юць больш фі зіч най і сэн са-

вай пра сто ры.

Дык вось, па пу ляр ныя ма ты вы атрым-

лі ва юць сваё афарм лен не, сва іх ля лек 

і свой грэх. Ску пы ба рон, які чах не над 

ба гац цем і па кі дае сы ну ха дзіць быц цам 

жаб рак; Саль е ры, што зайз дрос ціць ге нію 

Мо цар та і чы ніць «цяж кі доўг» па зба віць 

ад яго свет (на пэў на, са мы рас паў сю джа-

ны міф, на ро джа ны дзя ку ю чы Пуш кі ну); 

Дон Гу ан, што ка хае жон ку за бі та га ім 

Ка ман до ра, і Стар шы ня, які пад час эпі-

дэ міі чу мы стра ціў ма ці і жон ку, а ця пер 

пад да ец ца рас пус ным ба лям. Паў сюль 

страс ці, смер ці і тра ге дыі, ад чу ван не якіх 

у спек так лі сы хо дзіць больш не з сю жэ та, 

а з вы бу да ва на га мас тац ка га све ту.

Ну, бы ло б цяж ка ўра зіць атру тай, 

ады хо дам у ін шае жыц цё, жа лем і ін-

шым, бо ўсе апі са ныя Пуш кі ным гіс то-

рыі гле да чу вя до мыя і вы ні кі прад ка-

заль ныя. У «Вель мі ма лень кіх тра ге-

ды ях» ку ды важ ней пад да цца га ла сам 

у пры глу ша ным асвят лен ні, і дра мы 

рас паў сю дзяц ца па сцэ не і па ўста нуць 

у вель мі свое асаб лі вым рэ чы шчы. Паў-

сюль тут ёсць пэў ная іро нія: пу шыс тыя 
Ба рон і Аль бер, кант рас ты па між вы-
со кім тэкс там і, на прык лад, не да лі-
кат най эра тыч най сцэ най, Стар шы ня 
ў фут ры і Ма ла ды ча ла век у ка жу ху, 
на пыш лі васць і вы лу ча насць апош няй 
пра мо вы. Ля леч ны тэ атр сам па са бе 
дае асно ву для су пя рэч нас цяў і свое-
асаб лі ва транс фар муе кла січ ны тэкст. 
Гэ ты мі здоль нас ця мі рас па ра джа юц ца 
тут з пры ем най воль нас цю — праз ля-
лек, пад' ём ныя ме ха ніз мы і прос ты, у 
сэн се ня хіт ры, рэ кві зіт. Ка неш не, та кая 

воль насць мо жа збян тэ жыць ама та раў 

пуш кін ска га вы со ка га сты лю.

Пра сто ра ўсё больш і больш за паў ня-

ец ца: ад ас ке тыч на га ася род дзя ску по га 

ба ро на і яго ня шчас на га сы на да пыш на-

га ба лю пад час чу мы. Крок за кро кам на 

сцэ не з'яў ля ец ца ўсё больш ма тэ ры яль-

ных рэ чаў, а мес ца ля лек праз ляль ку, 

не вы пад ко ва ўжо ча ла ве ча га па ме ру, 

зай ма юць ак цё ры.

Дзіў на, але з та кім як бы ха о сам і не-

сіс тэм нас цю ў жан ру з'яў ля ец ца больш 

ін стру мен таў і ме ха ніз маў уплы ву: пе-

рад гле да чом не прос та паў стае цём нае 

і да лё кае ста год дзе, тут усё ста но віц ца 

яго ўва саб лен нем, ад па вед на і ўва саб-

лен нем гра ху, наз ва яко га вы бі ва ец ца 

пра ек цы яй, ад па вед на і ўва саб лен нем 

тра ге дыі. То-бок, тра ге дыя — гэ та не 

смерць, не адзін ка вая па дзея, а лі та-

раль на ўсё: на ва кол ле, страс ці, ча-

ла ве чая на ту ра, схіль насць да гра ху і 

лан цу жок па дзей, што за кан чва ец ца 

так ці інакш.

Та му змроч на-іра ніч ны спек такль 

па Пуш кі ну пе ра асэн соў вае са му ма-

тэ рыю з'я вы і прад стаў ля ец ца ў вель мі 

пі кант ным, поў ным аў тар скіх сім ва лаў і 

вы на хо дак, вы гля дзе. Та кі Пуш кін нам 

да сма ку.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Шматгадовы ды рэк тар і мас тац кі кі раў-

нік На цыя наль най фі лар мо ніі ў Вар ша-

ве, ула даль нік прэ міі «Грэмі» ма эст ра 

Ан то ні Віт пры ехаў у Мінск, каб стаць 

ды ры жо рам на кан цэр це, пры све ча ным 

200-год дзю Ста ні сла ва Ма нюш кі, кла сі-

ка бе ла рус кай і поль скай му зы кі. 

Ха це ла ся ска заць — чар го вым кан цэр-

це: з на го ды юбі лею кам па зі та ра апош нім 

ча сам у нас пра хо дзіць мност ва «роз на жан-

ра вых» ме ра пры ем стваў, — але не, пра гра-

му, што бы ла прад стаў ле на ў дзяр жаў най 

фі лар мо ніі 23 мая, бу дзем лі чыць асаб лі вай. 

У двух ад дзя лен нях Дзяр жаў ны ака дэ міч ны 

сім фа ніч ны ар кестр Бе ла ру сі (галоўны дыры-

жор — народны артыст Беларусі Аляксандр 

Анісімаў) і са ліс ты па спе лі аха піць і Ма нюш ку, 

і Люд ві га ван Бет хо ве на.

Тут бы лі вы ка на ны арыі з опер «Галь ка» і 

«Страш ны двор», увер цю ра з опе ры «Па рыя» 

і му зы ка з опе ры «Гра фі ня» Ма нюш кі, а Бах 

за гу чаў сва ёй 7-й сім фо ні яй.

5 мая Ста ні сла ву Ма нюш ку споў ні ла ся 

дзвес це га доў. Юбі лей кам па зі та ра, што на-

ра дзіў ся на Мін шчы не, ства рыў опе ру «Ся-

лян ка» на бе ла рус кай і поль скай мо вах (бы ла 

за ба ро не на ў Мін ску), апроч ін ша га, ву чыў ся 

ў Бер лі не, ар га ні за ваў ар кестр у Віль ні, пе-

ра ехаў у Вар ша ву, дзе стаў га лоў ным ды ры-

жо рам поль скай опе ры ў Вя лі кім тэ ат ры і, 

на рэш це, зра біў вя лі кі ўклад у му зы ку, поў на-

маш таб на ад зна ча ец ца ў не каль кіх кра і нах. 

У Поль шчы і Літ ве 2019-ы аб' яў ле ны го дам 

Ма нюш кі. У Бе ла ру сі ад на за ад ной пра хо-

дзяць пры све ча ныя кла сі ку ім прэ зы.

Ан то ні Віт, ка ва лер Ка ман дор ска га Кры жа 

Ад ра джэн ня Поль шчы і ор дэ на Фран цуз ска га 

Га на ро ва га ле гі ё на, які паў дзель ні чаў у за пі-

се больш як двух сот дыс каў для прэ стыж ных 

гу ка за піс валь ных кам па ній і з'яў ля ец ца ад-

ным з са мых знач ных поль скіх ды ры жо раў, на 

кан цэр це стаў не адзі ным гос цем з Поль шчы. 

Са ліст кай пра гра мы вы сту пі ла бе ла рус ка Іры-

на Кры ку но ва, а муж чын скія опер ныя пар тыі 

вы ка наў поль скі тэ нар Ра фал Барт мінь скі.

Кан цэрт ар га ні за ва ны Поль скім ін сты ту-

там сумесна з аркестрам як част ка свят ка-

ван ня Го да Ста ні сла ва Ма нюш кі. На гад ва ем, 

што ў Мін ску і Смі ла ві чах 30 і 31 мая прой дзе 

яшчэ ад но пры све ча нае юбі лею ме ра пры ем-

ства — на ву ко ва-прак тыч ны фо рум «Мас тац-

кая пра сто ра Еў ро пы ХІХ—ХХ ста год дзяў і 

Ста ні слаў Ма нюш ка: гіс то рыя, су час ны стан», 

што мае ад крыць пра кам па зі та ра нам па куль 

не вя до мае.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Пуб лі ка час та ўсё яшчэ 
аказ ва ец ца не пад рых та ва най 
да та го, што тэ атр мо жа вый сці 
за рам кі пад рад ко ва га 
ўва саб лен ня лі та ра тур на га тво ра.

Паў сюль тут ёсць пэў ная 
іро нія: пу шыс тыя Ба рон і 
Аль бер, кант рас ты па між 
вы со кім тэкс там і, на прык лад, 
не да лі кат най эра тыч най сцэ най, 
Стар шы ня ў фут ры і Ма ла ды 
ча ла век у ка жу ху, на пыш лі васць 
і вы лу ча насць апош няй пра мо вы.

Як ні дзіў на, на прэм' е ры «міс тыч най ка ме дыі» «Трыкс тэр клуб» 

Ма ла дзёж на га тэ ат ра са мым смеш ным жар там пуб лі цы пад аў ся 

вы раз «Тваю маць». Ха ця ня дзіў на: у свое асаб лі вым сег мен це 

гля дац кіх спек так ляў, як, улас на, і ў лю бым, сцэ на і пуб лі ка ад но 

ад но га ўза е ма да паў ня юць: пры мі тыў ны гу мар, эро ты ка, шаб лон ныя 

пер са на жы, утры ра ва ная ак цёр ская іг ра, тэн дэн цыя на спра шчэн не 

доб ра за хо дзяць ама та рам тан ных па цех. Зна хо дзіш ся ты ў тэ ат ры 

з пі ляст ра мі і ка ло на мі аль бо ся дзіш на ка на пе пе рад тэ ле ві за рам — 

усё ад но. Прэм' е ра «Трыкс тэр клу ба» Анд рэя Гу зія па п'е се су час на га 

бе ла рус ка га дра ма тур га Ула ды Аль хоў скай ад бы ла ся 14 мая 

і да ла маг чы масць, се дзя чы ў тэ ат ры, па гля дзець гу ма рыс тыч ную 

тэ ле ві зій ную п'е су.

На сцэ неНа сцэ не

ЛУ ПА 
ДА ПА МО ЖА

Нот ны ра докНот ны ра док

ЧАР ГО ВЫ ЭКС КЛЮ ЗІЎ НЫ
Яшчэ адзін кан цэрт кла січ най му зы кі пры свя ціў ся бе Ма нюш ку

Транс фар ма цыіТранс фар ма цыі

ІРА НІЧ НЫ ТРА ГІЗМ ЛЯ ЛЯЎ СКА ГА
Вы со кі стыль Аляк санд ра Пуш кі на ў рэ чы шчы ля леч на га тэ ат ра

Нам гэ та ўжо зна ё ма: быц цам ся рэд ня веч ная, за гад ка вая, змроч ная 

ат мас фе ра і сю жэ ты, які мі яна кі руе. Уся ўва га на сцэ ну 

і яе муд ра ге ліс тыя фор мы: гэ тым ра зам Аляк сей Ля ляў скі за сна ваў 

свой спек такль на Пуш кі не і яго «Ма лень кіх тра ге ды ях». Тра ге дыя 

на фо не, тра ге дыя на сцэ не, тра ге дыя ў па вет ры, тра ге дыя ў га ла сах 

і страс цях, якім пад да юц ца га лоў ныя ге роі. Гэ та «Ску пы ры цар», 

«Мо царт і Саль е ры», «Ка мен ны госць» і «Баль пад час чу мы», 

што транс лю юць ча ты ры грахі, кож ны з якіх абы гры ва ец ца ў той жа 

«ма нас тыр скай» ат мас фе ры, але кож ны раз па-ін ша му, 

і за вяр ша ец ца ўсё пі ка вым ма на ло гам.
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Гле да чы на вы стаўцы Гюс та ва Да рэ.

Воўк, які пе ра апра нуў ся ў ба бу лю. 
Ілюст ра цыя да каз кі Ш. Пе ро «Чыр во ная Ша пач ка».


