
29 жніўня 2020 г.8

Выпуск № 27 (515)

Но вы се зон — гэ та заў сё ды маг чы масць 

пра па на ваць гле да чам цi ка выя тво ры, 

а так са ма ўлас нае iх пра чы тан не, ары ен ту ю чы ся 

на су час на га гле да ча. На пя рэ дад нi 

88-га тэ ат раль на га се зо на свае пла ны агу чы лi 

ў двух ста лiч ных тэ ат рах.

Так, ня даў на ад быў ся сход ка лек ты ву Вя лi ка га тэ ат ра 

Бе ла ру сi, якi тра ды цый на пра во дзiц ца на пя рэ дад нi но ва га 

се зо на. «У нас у ве рас нi бу дуць прад стаў ле ны два но выя 

спек так лi — ба лет «Пер Гюнт» на му зы ку Эд вар да Гры га 

ў па ста ноў цы ма ла до га ха рэо гра фа Сяр гея Мi ке ля i опе-

ра Джа ка ма Пу чы нi «Вi лi сы. Фа тум» рэ жы сё ра Ак са ны 

Вол ка вай. Прэм' е ру но вай рэ дак цыi ба ле та «Шчаў ку нок» 

у па ста ноў цы Ва лян цi на Елi зар' е ва гле да чы ўба чаць у 

каст рыч нi ку. 

У лiс та па дзе да па ка зу пла ну ец ца прэм' е ра опе ры Шар-

ля Гу но «Фа уст» рэ жы сё ра-па ста ноў шчы ка Ган ны Ма тор-

най. Юным гле да чам у снеж нi прад ста вiм дзi ця чую опе ру 

Гло рыi Бру нi «Пi но кiа» (па ма ты вах каз кi Кар ла Ка ло дзi) 

у па ста ноў цы ма ла до га рэ жы сё ра На тал лi Ба ра ноў скай. 

А вось у 2021 го дзе ба лет «Ле бя дзi нае во зе ра» бу дзе 

прад стаў ле ны ў па пя рэд няй, тра ды цый най рэ дак цыi Аса-

фа Ме се рэ ра», — па дзя лiў ся пла на мi мас тац кi кi раў нiк 

тэ ат ра Ва лян цiн Елi зар' еў.

Ды рэк тар тэ ат ра Яў ген Пят ро вiч па вiн ша ваў су пра-

цоў нi каў з атры ман нем вы со кiх дзяр жаў ных уз на га род. 

У ка лек ты ве га на ро ва га зван ня «На род ны ар тыст Бе ла-

ру сi» ўда сто е ны са лiст опе ры — вя ду чы май стар сцэ ны 

Ула дзi мiр Гро маў. 

Га на ро вае зван не «За слу жа ная ар тыст ка Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь» атры ма ла ар тыст ка ар кест ра — вя ду чы май-

стар сцэ ны Ла ры са Ла соц кая; га на ро ва га зван ня «За слу-

жа ны дзе яч мас тац тваў Рэс пуб лi кi Бе ла русь» уда сто е ны 

ды ры жор Анд рэй Га ла наў. А вя ду чы май стар сцэ ны Аляк-

сей Афа нась еў, ды ры жор Iван Кас ця хiн i ар тыст ка хо ру 

Свят ла на Цi то ва ўзна га ро джа ны ме да лём Фран цыс ка 

Ска ры ны.

Акра мя гэ та га, у но вым се зо не ў Вя лi кiм тэ ат ры ад бы лi-

ся i кад ра выя аб наў лен нi: на су стрэ чы прад ста вi лi но ва га 

за гад чы ка тру пы опе ры лаў рэ а та мiж на род ных кон кур саў 

мец ца-са пра на На тал лю Анi кi ну. 

Так са ма кi раў нiц тва тэ ат ра агу чы ла ра шэн не, што ў 

ве рас нi пра во дзiць даб ра чын ную ак цыю, якая дае маг-

чы масць бяс плат на на вед ваць усе спек так лi лю дзям з 

аб ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi, пен сi я не рам, шмат дзет ным 

сем' ям, дзе цям-сi ро там, ме ды цын скiм су пра цоў нi кам i 

сту дэн там.

На вед валь нi каў На цы я наль на га ака дэ мiч на га дра-

ма тыч на га тэ ат ра iмя Мак сi ма Гор ка га ча каюць так-

са ма аб ноў ле ная пра гра ма i за вяр шэн не ра мон ту на 

вя лi кай сцэ не. Тут у но вым се зо не пла ну юць па ста ноў ку 

спек так ля «Бра ты Ка ра ма за вы» па ра ма не Фё да ра Да-

ста еў ска га, ад наў лен не спек так ля «Адзi ны на след нiк» 

па п'е се Жа на-Фран суа Рэ нья на (ад рэ жы сё ра-па ста-

ноў шчы ка Воль гi Дзя нi са вай). Уба чаць гле да чы так са ма 

мю зiкл «Граф Мон тэ-Крыс та» ў па ста ноў цы мас тац ка га 

кi раў нi ка тэ ат ра Сяр гея Ка валь чы ка, а Ва лян цi на Ерань-

ко ва прад ста вiць пуб лi цы «Трам вай «Жа дан не» па п'е се 

Тэ не сi Уiль ям са. Пла нуе ка лек тыў ад на вiць i сваю гаст-

роль ную дзей насць, у тым лi ку ўдзел у раз на стай ных 

фес ты ва лях. Пад час су стрэ чы з ка лек ты вам Сяр гей Ка-

валь чык ад зна чыў, што для ак цё ра га лоў ная тры бу на — 

гэ та сцэ на, на якой ён мо жа i па вi нен нес цi лю дзям iдэа лы 

мi ру, гу ма нiз му i даб ра.

Фо та з сай та https://bolshoibelarus.by.

— Фес ты валь на род най 

мас тац кай твор час цi заў-

сё ды ад люст роў вае раз вi-

тасць пэў ных вi даў i жан раў 

мас тац тва, ха рак та ры зу ец-

ца комп лекс ным вы ра шэн-

нем мас тац ка-эс тэ тыч ных, 

на  ву  ко  ва -ме  та  дыч  ных 

i ма тэ ры яль на-тэх нiч-

ных за дач, — лi чыць 

на чаль нiк ад дзе ла 

ме та дыч на га за бес-

пя чэн ня дзей нас цi 

клуб ных ар га нi за-

цый Рэс пуб лi кан-

ска га цэнт ра на цы я-

 наль ных куль тур 

Ра i са ВАЙ ЦЯ ХОЎ-

СКАЯ.

Што год у Бе ла ру-

сi пра во дзiц ца больш 

за сот ню фес ты ва-

ляў, мно гiя з якiх 

ужо даў но ста лi тра-

ды цый ны мi. На прык-

лад, фес ты валь му зы кi 

«Звi няць цым ба лы i гар мо-

нiк» у Па ста вах, мiж на род-

ны фес ты валь пес нi i му-

зы кi «Дняп роў скiя га ла сы» 

ў Дуб роў не, мiж на род нае 

свя та тра ды цый най куль ту-

ры «Брас лаў скiя за рнi цы», 

рэс пуб лi кан скi фес ты валь 

фальк лор на га мас тац тва 

«Бе ра гi ня», «Мо та льскiя 

пры сма кi» Iва наў ска га ра ё-

на, мiж на род ны фес ты валь 

ха рэа гра фiч на га мас тац тва 

«Сож скi ка ра год», «По клiч 

Па лес ся» i мно гiя iн шыя. 

Спа лу чэн не тра ды цый i 

на ва цый у фес ты валь-

най дзей нас цi вы клi кае 

ў жы ха роў рэ гi ё наў цi ка-

васць i ста ноў чы рэ за нанс. 

Ак ту аль насць i пры ця галь-

насць мас тац кiх iдэй, па-

кла дзе ных у асно ву гэ тых 

свят, з'яў ля юц ца ўмо вай iх 

ука ра нен ня ў тым цi iн шым 

рэ гi ё не. У гэ тых мяс цо вас-

цях фес ты валь ныя ме ра-

пры ем ствы атрым лi ва юць 

моц ную гра мад скую пад-

трым ку, спры я юць аб' яд-

нан ню на ма ган няў роз ных 

гра мад скiх струк тур, скi-

роў ва юць iн тэ ле кту аль ныя, 

фi нан са выя, кад ра выя рэ-

сур сы на вы ра шэн не най-

больш ак ту аль ных праб лем 

куль ту ры ў рэ гi ё нах.

Спе цы я лiст так са ма ад-

зна чы ла, што, як па каз вае 

прак ты ка, на пра ця гу апош-

нiх 30 га доў фес ты валь ная 

дзей насць за ста ва ла ся 

ад ной з най больш эф фек-

тыў ных фор маў за ха ван ня, 

раз вiц ця i па пу ля ры за цыi 

на род на га мас тац тва. Фес-

ты ва лi на род на-мас тац кай 

твор час цi ў Бе ла ру сi вы-

кон ва юць сваю асноў ную 

за да чу — уз наў ля юц ца на-

цыянальныя тра ды цыi, уз ба-

га ча ец ца куль тур нае жыц цё 

кра i ны, рэ гi ё наў, ства ра ец ца 

мак сi маль на шы ро кае по ле 

пры цяг нен ня як для пра фе-

сi я на лаў, так i для шы ро кай 

аў ды то рыi гле да чоў да бе ла-

 рус кай мас тац кай куль ту-

ры. Ра зам з тым та кiя ме ра -

пры ем ствы да па ма га юць 

скi роў ваць ува гу дзяр жа вы 

i гра мад скiх ар га нi за цый, 

уста ноў куль ту ры, твор-

чых са юзаў, даб ра чын ных 

фон даў, дзея чаў куль ту ры i 

мас тац тва да праб лем за ха-

ван ня на цы я наль най куль ту-

ры, эс тэ тыч на га вы ха ван ня 

дзя цей, пад лет каў, мо ла дзi 

на пры кла дзе най леп шых 

узо раў тра ды цый на га мас-

тац тва. У да да так фес ты-

валь ная дзей насць спры яе 

раз вiц цю ту рыз му.

На гляд на мож на пра ана-

лi за ваць сi ту а цыю на пры-

кла дзе мiж на род на га фес-

ты ва лю эт на куль тур ных 

тра ды цый «По клiч Па лес-

ся». Ён сё ле та пра хо дзiць 

29 жнiў ня i збя рэ сва iх пры-

хiль нi каў ужо шос ты раз. 

Што год у аг ра га рад ку Ляс-

ка вi чы Пет ры каў ска га ра ё-

на Го мель скай воб лас цi су-

стра ка юц ца твор чыя ка лек-

ты вы, май стры на род ных 

ра мёст ваў i роз ныя iн шыя 

спе цы я лiс ты. Дэ ман стру ю-

чы ўлас ны во пыт i на ладж-

ва ю чы кан так ты з ка ле га мi 

па цэ ху, на вед валь нi ка мi, 

яны па шы ра юць маг чы-

мас цi сва ёй твор чай (у 

тым лi ку i гаст роль най) 

дзей нас цi.

— Фес ты валь збя рэ сё-

ле та твор чыя ка лек ты вы, 

май строў i ра мес нi каў з 

вась мi ра ё наў Го мель скай 

i трох ра ё наў Брэсц кай воб-

лас цi. Вар та ад зна чыць, 

што не бы ло нi вод на га 

фес ты ва лю, каб да нас 

не пры яз джа лi за меж ныя 

гос цi, — дзе лiц ца на чаль-

нiк га лоў на га ўпраў лен-

ня iдэа ла гiч най ра бо ты, 

куль ту ры i па спра вах 

мо ла дзi Го мель ска га абл-

вы кан ка ма Дзя нiс ЯЗЕР-

СКI. — Рэ жы сёр ска-па-

ста но вач ная гру па рас пра-

ца ва ла кан цэп цыю, якая 

да зво лiць на вед валь нi кам 

пра нiк нуц ца ат мас фе рай 

пры пяц ка га Па лес ся, атры-

маць ба га тыя ўра жан нi i 

эмо цыi. Асаб лi вас цю гэ та га 

го да ста ла тое, што тэ ры то-

рыя, дзе пра во дзiц ца свя та, 

прай шла праз рэ кан струк-

цыю, i ця пер усе 

ме ра пры ем ствы 

бу дуць скан цэнт-

ра ва ны ў ад ным 

мес цы. (Гiс то ры-

ка-эт на гра фiч ны 

комп лекс «Му зей 

пад ад кры тым 

не бам» з па чат-

кам фес ты ва лю 

пры ме сва iх пер-

шых на вед валь-

нi каў. — Аўт.) 

Там бу дуць раз-

ме шча ны i сцэ-

нiч ная пля цоў ка, 

i пад вор'i, што да-

зво лiць ляг чэй ары ен та вац-

ца гас цям. На ша ме ра пры-

ем ства сё ле та — гэ та яшчэ 

ад на яск ра вая ту рыс тыч ная 

кроп ка на кар це кра i ны. 

Паколькі тая рэ кан струк-

цыя, якую пра вёў На цы я-

наль ны парк «Пры пяц кi», 

i той му зей пад ад кры тым 

не бам, якi ў нас з'я вiў ся, 

за слу гоў ва юць ува гi на вед-

валь нi каў.

На пра ця гу свай го iс на-

ван ня «По клiч Па лес ся» па-

ста ян на транс фар му ец ца, 

аб рас та ю чы но вы мi тра ды-

цы я мi, iдэ я мi i ме ра пры ем -

ства мi. Так, на прык лад, сё-

ле та ўпер шы ню ад бу дуц ца 

к а н  ц э р т  н а - г ул ь  н я  в ы я 

вы ступ лен нi аў тэн тыч ных 

ка лек ты ваў i культ ар га-

нi за та раў «Фоль кфэст» 

(ту ды прый шло ка ля 

50 за явак). Гос цi па бы ва-

юць на аб са лют на роз ных 

пля цоў ках, дзе бу дуць пра-

во дзiц ца на род ныя гуль нi з 

да лу чэн нем да iн тэр ак тыў-

на га дзей ства. Пра гу чаць 

аў тэн тыч ныя кан цэрт ныя 

пра гра мы.

Вя до ма, не абы дзец ца i 

без вы ступ лен няў твор чых 

ка лек ты ваў. Тут заў сё ды 

ра ды ба чыць гас цей i са 

ста лi цы, i з су сед нiх кра iн. 

Сё ле та ў ме ра пры ем стве 

возь муць удзел ка лек ты-

вы — ва каль ны гурт «Чыс ты 

го лас», на цы я наль ны ака дэ-

мiч ны На род ны хор Цi то вi ча, 

ан самбль на род най му зы кi 

«Бя се да». З Ра сii ча ка юць 

тэ атр тан ца «Вiп-па ка лен-

не», фальк лор ны ка лек тыў 

«Ма ко ша» з Бран скай воб-

лас цi. Так са ма ар га нi за та-

рам уда ло ся за пра сiць адзiн 

з най па пу ляр ней шых ка лек-

ты ваў Укра i ны «Ле са пет ны 

ба таль ён» з Iва на-Фран коў-

скай воб лас цi.

Ся род на вi нак — пра вя-

дзен не «Ма зыр ска га эка на-

мiч на га фо ру му», якi так са-

ма пры муць у рам ках фес-

ты ва лю. На пер шы по гляд, 

ме ра пры ем ства быц цам не 

ўпiс ва ец ца ў па лiт ру «По-

клi чу Па лес ся», але вар та 

па гля дзець шы рэй, бо та кi 

па ды ход, на дум ку ар га нi за-

та раў, да зво лiць удзель нi-

кам фо ру му па зна ё мiц ца з 

ту рыс тыч ным, куль тур ным 

па тэн цы я лам мяс цо вас цi, 

глы бей i шы рэй спазнаць 

Па лес скi рэ гi ён.

Уво гу ле пры жа дан нi i 

ўмен нi ба чыць маг чы мас цi 

лю дзi зна хо дзяць iх i рэа-

лi зу юць за ду ма нае. I жы-

вуць, пра цу ю чы не дзе ля 

чар го вай га лач кi «прай шло 

свя та», а на перс пек ты ву. 

Бо, на прык лад, той жа му-

зей пад ад кры тым не бам — 

гэ та тое, што да поў нi ла i 

па шы ры ла iнф ра струк ту ру 

На цы я наль на га ту рыс тыч-

на га пар ку «Пры пяц кi». 

А зна чыць, з'я вi ла ся больш 

ва ры ян таў для ад па чын ку, 

но вая ла ка цыя для куль-

тур ных су стрэч i мес ца, дзе 

пра цяг ва юць жыць тра ды-

цыi бе ла рус кай куль ту ры.

Але на ДРАП КО.

Фо та з ар хi ва npp.by.

Не пра пус цi це!Не пра пус цi це!

НО ВЫ СЕ ЗОН НО ВЫ СЕ ЗОН 
У ЖЫЦ ЦI ТЭ АТ РАЎУ ЖЫЦ ЦI ТЭ АТ РАЎ

БрэндыБрэнды

ТРА ДЫ ЦЫI I НА ВА ЦЫI
ФЕС ТЫ ВАЛЬ НАЙ ДЗЕЙ НАС ЦI

Фес ты валь ная дзей насць у га лi не куль ту ры i мас-

тац тва — ад на з най больш эфек тыў ных са цы яль на-

куль тур ных тэх на ло гiй. Яна да зва ляе рэа лi за ваць 

твор чыя маг чы мас цi, па дзя лiц ца да сяг нен ня мi як 

пра фе сiй ных, так i ама тар скiх мас тац кiх ка лек ты ваў 

i асоб ных вы ка наў цаў. Але пад час прэс-кан фе рэн-

цыi на тэ му «Рэ гi я наль ныя фес ты ва лi як брэнд Бе-

ла ру сi. VI Мiж на род ны фес ты валь эт на куль тур ных 

тра ды цый «По клiч Па лес ся» яе ўдзель нi кi прый шлi 

да вы сно вы, што ме ра пры ем ствы та ко га кштал ту 

мо гуць мець знач на боль шы па тэн цы ял.


