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«ШЛЯХ ЦІЦ 
ЗА ВАЛЬ НЯ, 
АБО БЕ ЛА РУСЬ 
У ФАН ТАС ТЫЧ НЫХ 
АПА ВЯ ДАН НЯХ» 
У КУ ПА ЛАЎ СКІМ

На сцэ не тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы, 

які ў ся рэ дзі не ме ся ца ад на віў ра бо-

ту пас ля ка ра на ві рус на га пера пын ку, 

на на ступ ным тыд ні за гу чыць цэ лы 

пан тэ он бе ла рус кіх мі фа ла гіч ных іс-

тот: 1 лі пе ня тут сыг ра юць «Шлях-

ці ца За валь ню», па стаў ле на га рэ-

жы сё рам Але най Га нум па вод ле 

тво ра Яна Бар шчэў ска га. Прэм' е ра 

спек так ля, да рэ чы, ад бы ла ся амаль 

роў на год та му — 8 лі пе ня. «Шлях-

 ціц За валь ня» та ды вель мі свое -

ча со ва апеў бе ла рус касць і па ка заў 

на тэ ат раль най сцэ не воб раз Бе лай 

Са ро кі, што ўва саб ляе да ма ган ні 

чу жых куль тур, — у кра і не як раз аб-

мяр коў ва лі ся ін тэ гра цый ныя пра цэ-

сы з Ра сі яй. Зрэш ты, спек такль усё 

яшчэ на столь кі ж ак ту аль ны, але 

так са ма пры го жы (над сцэ наг ра фі яй 

пра ца ва ла Ка ця ры на Шы ма но віч) і 

вель мі бе ла рус кі — тут да во лі сім-

ва лаў са ма быт нас ці і шы ры ні на шай 

на цы я наль най куль ту ры. Ваў ка лак, 

цмок, плач ка ўпіс ва юц ца ў люд скія 

сю жэ ты, праз што на сцэ не ўва саб-

ля юц ца са праў ды фан тас тыч ныя 

апа вя дан ні.

«ПРО ФІТ» 
У РЭС ПУБ ЛІ КАН СКІМ 
ТЭ АТ РЫ 
БЕ ЛА РУС КАЙ 
ДРА МА ТУР ГІІ

У гэ ты ж дзень, 1 лі пе ня, гле да-

чы змо гуць уба чыць на сцэ не спек-

такль, прэм' е ра яко га ад бы ла ся 

праз ан лайн-транс ля цыю пад час 

пан дэ міі — яе па ка за лі 12 мая ў 

пра мым эфі ры, з роз ных ра кур саў, 

з за ўваж най дыс тан цы яй па між ак-

цё ра мі, з ант рак там, пад час яко га 

мож на бы ло сха дзіць на кух ню па 

бу тэрб род. Жы вы па каз вы пра віць 

усе «плос кас ці», што за ста лі ся 

пас ля пра гля ду на эк ра не. «Про-

фіт» па стаў ле ны мас тац кім кі раў -

ні ком тэ ат ра Аляк санд рам Гар цу е -

вым па вод ле п'е сы Аляк санд ра 

Аст роў ска га «Да ход нае мес ца». 

На зва ны тра ге ды яй з жыц ця 

дзярж слу жа чых спек такль раз-

дзя ляе сва іх ге ро яў на дзве фрак-

цыі: мер кан тыль ных і не. Га лоў ны 

ге рой Жа даў хо ча жыць сум лен на 

і па гар джае ка ле га мі, у тым лі ку 

сва ім дзядзь кам Выш неў скім, што 

вы ка рыс тоў ва юць служ бо выя маг-

чы мас ці для ўзба га чэн ня. У сва іх 

по гля дах, тым не менш, Жа да ву 

да во дзіц ца су праць ста яць не толь-

кі ўся му ама раль на му ата чэн ню, 

але і жон цы, якой хо чац ца бом бе-

раў і пры го жа га жыц ця, і ў пэў ны 

мо мант ён га то вы здац ца.

«КАР МЭН» 
У ВЯ ЛІ КІМ

Не аб мі нём ува гай яшчэ адзін 

то па вы бе ла рус кі тэ атр, які гэ ты мі 

дня мі рэ пе ці руе ад ра зу не каль кі 

бу ду чых прэм' ер. З уча раш ня га 

дня на звык лым ужо рэ сур се — у 

су по лцы #ЗолотойфондБТ афі цый-

най ста рон кі Га лоў най ды рэк цыі 

фон да вых ма тэ ры я лаў БТРК у сац-

сет ках Facebook і «УКан так це» — 

мож на па гля дзець га ра чую опе ру 

Жор жа Бі зэ «Кар мэн» у па ста ноў-

цы рэ жы сё ра Вя ча сла ва Цю пы. На 

сцэ не на ша га Вя лі ка га па пу ляр-

ная опе ра (хоць прэм' е ра яе, да-

рэ чы, пра ва лі ла ся) ува саб ля ла ся 

ў роз ных ва ры ян тах у роз ныя ча-

сы, больш за тое — у 1933  го дзе 

ме на ві та яна ад кры ва ла тэ атр. Гэ-

тым ра зам нам пра па ну юць па гля-

дзець за піс 1991-га, дзе га лоў ную 

ро лю цы ган кі Кар мэн вы кон вае 

На тал ля Руд не ва. «Мая Кар мэн — 

жан чы на, якая не мо жа жыць без 

ка хан ня», — ка за ла ар тыст ка, а 

опе ра са праў ды вя до мая сва ёй

страс нас цю, пал кас цю і «чыр во на-

сцю». Се віль скія цы ган кі, сал да ты, 

кант ра бан дыс ты ра зы гры ва юць 

сцэ ны ка хан ня, рэў нас ці і бо ек, а 

мы гля дзім «Кар мэн» трыц ца ці га-

до вай даў ні ны.

«МАК БЕТ» 
У ТЭ АТ РЫ «ГЛО БУС»

У якас ці вы лаз кі за мя жу не аб-

мі нём лон дан скіх гі ган таў і гэ тым 

ра зам зноў пой дзем у шэкс пі раў скі 

«Гло бус». Тэ атр, між ін шым, шы ро-

ка за дзей ні чае чар на ску рых ак цё-

раў і пад час апош ніх па дзей у ЗША 

і Еў ро пе вы ка заў са лі дар насць з 

ру хам Black Lіves Matter. «Гло бус» 

уво гу ле не звы чай ны — лю бы твор 

Шэкс пі ра на яго сцэ не ста но віц-

ца ак ту аль ным ві до ві шчам, якое 

за дзей ні чае су час ныя ат ры бу ты, 

ад люст роў вае тэн дэн цыі све ту 

і транс люе но вую праў ду. «Мак-

бет» — тра ге дыя пра ка ра ля Мак-

бе та і яго пра гу ўла ды, з-за якой 

ён ра зам з жон кай ідзе на шэ раг 

кры ва вых рас праў. Га лоў на га ге-

роя тут іг рае чор ны ак цёр. Па ста-

ноў ка бы ла па ка за на ў Лон да не ў 

кан цы лю та га — па чат ку са ка ві ка 

гэ та га го да, і ця пер яе за піс мож-

на па гля дзець на YouTube-ка на ле 

тэ ат ра ў су пра ва джэн ні анг лій скіх 

суб ціт раў.

ШОУ ЦЫР КА 
ДЗЮ СА ЛЕЙ

Ка над ская ві до вішч ная кам-

па нія «Цырк дзю Са лей», наз ва 

якой на ват ста ла пры каз кай, са 

сва ім вя ліз ным шта там і не каль кі мі 

ка лек ты ва мі му сі ла моц на пад ла-

дзіц ца пад но выя ка ра на ві рус ныя 

ўмо вы. Ня гле дзя чы на цяж кас ці, 

кам па нія, ар тыс ты якой вы сту па-

юць па ўсім све це і пры яз джа юць у 

тым лі ку ў Бе ла русь, не пе ра ста ла 

за бяс печ ваць гле да чоў сва і мі ра-

бо та мі. Па коль кі ў ак ты ве Цыр ка 

да во лі за пі саў яго га дзін ных шоу, ён 

на рэ гу ляр най асно ве пуб лі куе іх на 

сва ім YouTube-ка на ле. Яны ўяў ля-

юць са бой стра ка тае, яр кае, скла да-

на са стаў ное ві до ві шча з акра ба та-

мі, гім нас та мі, ска ку на мі на ба ту це 

і гэ так да лей, і без жы вёл. Су свет-

ны лі дар у ства рэн ні і фар мі ра ван ні 

воб ра за но ва га цыр ка апуб лі ка ваў 

ужо дзе сяць за пі саў гэ тай се рыі, але 

на ка на ле мож на так са ма знай сці 

«кла січ ныя» вы ступ лен ні, бэкс тэй-

джы і ар тыс таў кам па ніі.

На вя лі кім эк ра не, што ў асоб-

ных вы пад ках да ра го га вар та, ця-

пер мож на бу дзе па гля дзець філь-

мы «Ты та нік» Джэй мса Кэ ме ра на, 

«Дом, які па бу да ваў Джэк» Лар са 

фон Тры е ра, «Ця бе тут ні ко лі не 

бы ло» Лін Рэ мсі з Ха а кі нам Фе нік-

сам у га лоў най ро лі аль бо япон скую 

ані ма цый ную кар ці ну «Зне се ныя 

пры ві да мі» Ха яо Мі я дза кі — ад ным 

сло вам, не аб ход насць збі раць рэ-

пер ту ар з бы лых на быт каў зра бі ла 

кі на пра гра му яшчэ пры ваб ней шай 

за да ка ра на ві рус ную.

Дру гі старт атры мае шэ раг хі-

тоў ма са ва га га лі вуд ска га кі но 

на кшталт «Дэ дпу ла», «Ло га на», 

«Ма лі фе сэн ты», пэў ных час так 

се рый «Мсці ўцаў» аль бо «Фар-

са жу», «Ка ра ля льва» і не каль кіх 

мульт філь маў на кшталт «Зве ра-

по лі са». Упер шы ню на вя лі кім эк-

ра не бу дуць па ка за ны бры тан ская 

ка ме дыя «Міс Дрэн ныя па во дзі ны» 

аль бо «Уцё кі з Прэ то рыі» з Дэ ні э-

лам Рэдк лі фам у га лоў най ро лі.

Што да доў га ча ка на га Но ла на, 

прэм' е ры філь ма «До вад» бу дзе 

па пя рэд ні чаць пра кат стуж кі рэ-

жы сё ра «Па ча так» з Ле а нар да

Дзі Кап рыа ў га лоў най ро лі — сё-

ле та кар ці не спаў ня ец ца дзе сяць 

га доў. За кру ча ная фан тас тыч ная 

гіс то рыя пра па да рож жы па ча ла-

ве чай свя до мас ці, якая ў свой час 

атры ма ла шэ раг «Ос ка раў», праў-

да, тэх ніч ных, з'яў ля ец ца ад ным з 

са мых зна ка мі тых тво раў Но ла на 

і ў кі на тэ ат рах бу дзе па каз вац ца з 

ся рэ дзі ны ме ся ца.

«До вад», гле дзя чы па апі сан-

ні, пад так вае «Па чат ку» ў фан-

тас тыч нас ці, ба е ві ко вас ці і ма ты-

вах — у сю жэ це зноў між арод ны 

шпі я наж, па да рож жы па не фі зіч-

ных ма тэ ры ях і мі сіі, ад якіх за ле-

жыць усё. У філь ме за дзей ні ча ны 

ак цё ры Джон Дэ від Ва шынг тан, 

Ро берт Па цін сан, Элі за бет Дэ бі-

кі і тра ды цый ны ў Но ла на Майкл 

Кейн — прэм' е ра кар ці ны, якая 

пер ша па чат ко ва бы ла пры зна-

ча на на 30 лі пе ня, па су ну ла ся на 

жні вень.

На сцэ неНа сцэ не БЕ ЛА РУС КАСЦЬ, 
ПАЛ КАЯ КАР МЭН І ЦЫРК
Пяць тэ ат раль ных па дзей, да якіх мож на да лу чыц ца ця гам чар го ва га тыд ня

Кі на кро кіКі на кро кі

ВЯ ЛІ КІ ЭК РАН АБ ВЯ ШЧАЕ КІ НА ПРА ГРА МУ
На бу ду чым тыд ні, хоць і з ме ра мі за сця ро гі, ужо мож на на ўсе 

за стаў кі гля дзець кі но ў кі на тэ ат рах — у «Кі на ві дэа пра ка це», 

сет цы Sіlver Screen, а так са ма ў Falcon Club Бу цік Кі но скла дзе-

ны пра гра мы па ка заў на лі пень. Асноў ная ма са філь маў пач не 

дэ ман стра вац ца з 2-га — у ме ню на лет нія ме ся цы не толь кі 

зна ё мыя ўжо шэ дэў ры, але і, на прык лад, прэм' е ра но вай ра бо ты 

Крыс та фе ра Но ла на «До вад», што па вод ле ўсіх спі саў з'яў ля ец ца 

ад ным з са мых ча ка ных рэ лі заў го да. Па ка зы ў кі на тэ ат рах апроч 

ста лі цы так са ма ад наў ля юц ца ў ін шых га ра дах кра і ны.

«Шлях ціц За валь ня, 
або Бе ла русь 
у фан тас тыч ных апа вя дан нях»

Мы пра цяг ва ем за сце ра гац ца, але 

агуль ная сі ту а цыя з рас паў сюдж ван нем 

ка ра на ві ру са, ві даць, да зва ляе тэ ат раль ным 

пра па но вам ся бе раз на стай ваць — 

чар го вы ты дзень ама тар Мель па ме ны 

змо жа вы браць не толь кі ан лайн-па каз, 

што за апош нія ме ся цы стаў звы чай ным 

спо са бам баў лен ня ча су, але і рэ аль ную 

пры сут насць у тэ ат раль най за ле. 

Не ка то рыя бе ла рус кія ка лек ты вы 

за пра ша юць гле да чоў у свае пар тэ ры, 

не ка то рыя ж па куль толь кі рэ пе ці ру юць 

па ста ноў кі, на якія за про сяць у хут кай 

бу ду чы ні (не вя до ма, як бу дзе па бу да ва на 

ра бо та роз ных ка лек ты ваў, бо на ле та яны 

ўсё ж звы чай на за кры ва юць се зо ны). Кож ны 

для ся бе ўзваж вае, які фар мат у сён няш ніх 

умо вах для яго най леп шы (ка на па до ма — 

па куль най больш бяс печ ны ва ры янт), 

а мы ў пад бор ку пра па ноў па тэ ат раль ным 

баў лен ні ча су зноў уклю ча ем абод ва і ак цэнт 

ро бім на ай чын ныя ка лек ты вы.

«До вад» 
Крыс та фе ра 

Но ла на.

Матэрыялы паласы 

падрыхтавала 

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.
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