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Пра ект з са ма га па чат ку атры маў вод гук 

з бо ку ай чын ных твор цаў. Лейт ма ты вам уся-

го ме ра пры ем ства бы ла дум ка аб тым, што 

мас тац тва мо жа быць не толь кі твор чым 

ак там май стра, але і са цы яль на ад каз ным 

учын кам. На вы стаў цы бы ло прад стаў ле на 

ка ля трыц ца ці мас тац кіх тво раў. Не каль кі 

ра бот прад ста ві ла жон ка мас та ка Ра ма на 

Ка рот кі на, які сем га доў та му па мёр ад ан-

ка ла гіч на га за хвор ван ня.

— Ад па чат ку ад крыц ця га ле рэі мы 

прак ты ку ем даб ра чын ныя ак цыі. Толь кі 

спяр ша яны ла дзі лі ся ў вуз кім фар ма це — 

про даж ад ной кар ці ны. По тым мы вы ра шы-

лі па шы рыц ца і ар га ні за ва лі больш маш-

таб нае ме ра пры ем ства, — рас каз вае ды-

рэк тар га ле рэі-са ло на «Арт Ха ос» Лі лія 

ЛУ КА ШЭН КА. — З мас та ка мі ра бо та 

атры ма ла ся зла джа ная і ар га ні за ва ная. 

Мы тэ ле фа на ва лі ў асноў ным тым аў та-

рам, з які мі пра цу ем. Усе ах вот на зга джа-

лі ся. А по тым ін фар ма цыя пра наш пра ект 

раз ля це ла ся па арт-су поль нас ці, і май стры 

тэ ле фа на ва лі са мі, пра па ноў ва ю чы вы ста-

віць тво ры. Да па чат ку пра ек та на сай це 

бы лі раз ме шча ны ра бо ты, і іх мож на бы ло 

за бра ні ра ваць. На мо мант ад крыц ця вы-

стаў кі ўсе ра бо ты, прад стаў ле ныя мас та-

ка мі, бы лі вы куп ле ныя. Мы спе цы яль на 

ар га ні за ва лі пра цэс про да жу за га дзя, каб 

на ад крыц ці мець кан чат ко вы вы нік і ра-

зу мець, якой коль кас цю срод каў мо жам 

да па маг чы.

Атры ма ныя срод кі бу дуць на кі ра ва ныя 

дзвюм ар га ні за цы ям: Фон ду да па мо гі дзе-

цям у го нар свя то га Іа а на Рус ка га, які пад-

трым лі вае дзя цей з псі ха не ўра ла гіч ны мі 

за хвор ван ня мі, і са цы яль на-даб ра чын най 

уста но ве з Грод на «Цэнтр да па мо гі жыц ця», 

якая аказ вае па лі ятыў ную да па мо гу лю дзям 

з ан ка ла гіч ны мі за хвор ван ня мі.

У пра гра ме ўзя лі ўдзел дзе ці з асаб лі вас-

ця мі раз віц ця, быў па ка за ны фраг мент спек-

так ля «Ма лень кі прынц» тэ ат ра «Ра дасць» 

пад кі раў ніц твам ак цё ра Рус ка га дра ма тыч-

на га тэ ат ра імя А. М. Гор ка га Аляк санд ра 

Жда но ві ча. Вель мі важ на, што ў дзя цей 

бы ла маг чы масць аса біс та па дзя ка ваць 

ар га ні за та рам, мас та кам і па куп ні кам. Гэ-

та той са мы вы па дак, ка лі да бры ня яд нае, 

за ра джае ве ру ў жыц цё, да па ма гае ўпар та 

іс ці да сва ёй мэ ты.

— Гэ та не звы чай ны пра ект. Ён атры маў-

ся эма цы я наль ны і шчы ры. На вед валь ні кі, 

гле дзя чы на вы ступ лен ні дзя цей, на да па-

мо гу якім бу дуць на кі ра ва ны даб ра чын ныя 

срод кі, пра ні ка лі ся да бром. Мне зда ец ца, 

на ват пе ра асэн са ва лі ў гэ тыя хві лі ны сваё 

жыц цё, — пад крэс лі вае Лі лія Лу ка шэн ка. — 

Мы і да лей бу дзем ар га ні зоў ваць даб ра чын-

ныя вы стаў кі, тым больш што ў нас ужо ёсць 

ста ноў чы до свед і пад трым ка мас та коў.

Вік то рыя АС КЕ РА.

Га лоў на га ге роя за вуць Блэз 

Д'амб рые, ён вы кі дае 17 ты сяч 

еў ра за арэн ду ква тэ ры ў цэнт ры 

Па ры жа, пі ша кар ці ны, вы гля дае 

іра ніч ным, то-бок не дур ным, муж-

чы нам і ў цэ лым па да ец ца рэ спек-

та бель ным пер са на жам. Па куль 

не ра зу ме еш, што чэк на 17 ты сяч 

до ла раў вы пі са ны з пус тэ чай на 

бан каў скім ра хун ку, кар ці ны ні ко-

му з па тэн цый ных па куп ні коў не 

па трэб ны, а ква тэ ра ў Па ры жы 

аран да ва на, каб пра вяр нуць афе-

ру. Са сва ёй ка ха най Жэ неў е вай 

Блэз Д'амб рые пры ду маў план, 

згод на з якім ён па ві нен ажа ніц ца 

з дач кой ба га та га біз нес ме на Кле-

бе ра Карлье, што мо жа пры нес ці 

вя ліз ны пры бы так.

Так па чы нае раз ва роч вац ца 

клу бок за га наў і рас пус ты не са-

ма га пу ры тан ска га гра мад ства, у 

ася род ку яко га ў вы ні ку рас цві тае 

са праўд нае ка хан не. Ад сут насць 

ма раль ных ары ен ці раў на зі ра-

ец ца лі та раль на ў кож ным пер-

са на жы (апроч двух). Шлюб ная 

ня вер насць, на яў насць не каль кіх 

па лю боў ні каў ці па лю боў ніц, ка-

рыс лі васць аль бо звы чай ная не ра-

зум насць ад кры ва юц ца ў гул лі вых 

па ва ро тах сю жэ та як жар таў лі выя 

ўмо вы для ка ме дыі па ла жэн няў.

За тое га лоў на му ге рою мы 

не пры піс ва ем ад моў ныя ха рак-

та рыс ты кі, та му што ў пла на ван-

ні пад ма ну яго быц цам вя дзе за 

са бой прад пры маль ная ка хан ка-

ма не кен шчы ца. Блэз Д'амб рые, 

ле ту цен ны мас так, у прын цы пе 

ўвесь час зга джа ец ца на ро лю вя-

до ма га, але сваю сла басць пры 

гэ тым кам пен суе вы на ход лі вас цю 

і вы крут лі вас цю. Коль касць ка міч-

ных сі ту а цый, якія га лоў ны ге рой 

пра ва куе не па сва ім жа дан ні, але 

ў якіх ста но віц ца цэнт раль ным ру-

ха ві ком, ро бяць з Блэ за най больш 

сім па тыч на га пер са на жа.

Дру гім «чыс тым» ге ро ем ста но-

віц ца пра він цый ная дзяў чы на Ма-

ры, па за мо ве да сла ная ад па вед-

ным агенц твам для аб слу гоў ван ня 

ква тэ ры, дзе на два тыд ні пра пі-

саў ся Блэз. На па чат ку з Ма ры 

звя за ныя жар ты, што ба зу юц ца на 

ня він нас ці ў вя лі кім го ра дзе, ар та-

дак саль най цёт цы і прад ка заль най 

пра ста душ нас ці, але ў вы ні ку ўсё 

пе ра кры ва ец ца яе прад пры маль-

нас цю, сур' ёз нас цю і на ту раль най 

эм па ты яй да га лоў на га ге роя.

У гэ ты час аказ ва ец ца, што 

Кле бер Карлье з'яў ля ец ца па лю-

боў ні кам Жэ неў е вы, што апроч яе 

ў ба га ча ёсць ста сун кі з га ра чай 

іс пан кай Пе пі тай, што ў Жэ неў е вы, 

апроч Кле бе ра і Блэ за, ёсць ней кі 

блан дзін, што жон ка і дач ка Кле-

бе ра так са ма ма юць свае «пра грэ-

сіў ныя» ін та рэ сы. Ка ра цей, сю жэт 

па каз вае цэ лы клу бок уза е ма су вя-

зяў, дзе кож ная ста но віц ца сім ва-

лам пад ма ну і эга із му.

Та му на ту раль на — ка лі ў спек-

так лі ўжо пай шоў та кі ды дак тыч ны 

ма тыў, — што злос ная афе ра Блэ-

за і Жэ неў е вы не атрым лі ва ец ца, 

у тым лі ку та му, што сам га лоў ны 

ге рой «рас це» пад час спек так ля і 

больш у та кім спо са бе за роб ку не 

мае па трэ бы. Ві да воч на так са ма, 

што са ма чыс ці ня Ма ры, якая тра-

пі ла ў за ган ную фран цуз скую ста-

лі цу і за ка ха ла ся ў Блэ за, па спя-

хо ва, гу ля ю чы, вы ра шае пы тан ні, 

пры цяг вае гро шы і «ар га ні зоў вае» 

цэ лы міль ён еў ра.

У спек так лі, па стаў ле ным Сяр-

ге ем Ка валь чы кам па п'е се Кло да 

Манье «Блэз», за хоў ва ец ца адзін-

ства мес ца: усе ка міч ныя сі ту а цыі 

ўлас на і ад бы ва юц ца ў ква тэ ры з 

пус тым ба рам. Але тут ёсць не-

злі чо ная коль касць дзвя рэй, у якіх 

ге роі ўвесь час блы та юц ца, што 

да зва ляе абы граць пра сто ру дзя-

ку ю чы цэ ла му шэ ра гу за гад ка вых 

па мяш кан няў, па дзеі ў якіх мы ба-

чыць не мо жам.

Па ста ноў ка «Як стаць ба га тым» 

мае быц цам іра ніч ную па да плё ку, 

але на грун тоў ную ба зу і пад сэн сы 

не прэ тэн дуе. Ві даць, Сяр гей Ка-

валь чык ха цеў па це шыць пуб лі ку 

і толь кі, та му са браў «най больш 

бяс прой грыш ныя» жэс ты і гу ма-

рэс кі, якія на са мрэч вы гля да юць 

за ез джа ны мі, а ў спек так лі з не-

вы тры ма ным рыт мам і паў за мі — 

на ват на іў ны мі. У тым сэн се, што 

яны ма юць вы гля даць смеш ны мі, 

але та кі мі не з'яў ля юц ца. Зра біць 

не каль кі ад ноль ка вых ру хаў, раз-

ры ва ю чы ся па між тэ ле фо нам і 

дзвя ры ма, у якія зво няць, ужо не 

смеш на. Так са ма, як па спеш лі ва 

ха ваць сва іх гас цей, ка лі нех та 

ста іць, лі чы, на па ро зе. Як сту-

каць дзіў на ва тую гас па ды ню ква-

тэ ры пад но сам па га ла ве, каб яна 

ад клю чы ла ся і, па жа да на, за маў-

ча ла. І сту каць паў тор на. І яшчэ 

раз.

Не здар ма ка ме дыя лі чыц ца ад-

ным з са мых скла да ных жан раў, 

бо спа лу чыць усе тэ ат раль ныя 

склад ні кі та кім чы нам, каб кож-

ная гу ма рыс тыч ная сцэ на зай гра-

ла са праў ды смеш ны мі па ла жэн-

ня мі, вы ма гае вя лі кіх вы сіл каў. 

Га лоў ную і ў гэ тым вы пад ку, вя до-

ма, над звы чай ад каз ную ро лю, бо 

на ёй тры ма ец ца ўвесь спек такль, 

вы кон вае Ула дзі мір Гло таў. Ак цёр, 

што та таль на за цёр ся ў не да пра-

ца ва ных рыт мі цы, жэс тах і це ла ру-

хах, хоць па тэн цы ял да без умоў-

най ка ме дый нас ці мае. Ня ма ў га-

лоў ным ге роі і, пра бач це, стрыж ня, 

які па ві нен аб' яд ноў ваць увесь кру-

га ва рот пер са на жаў і вы зна чаць 

іх. Фар маль на яны, ка неш не, усе 

вы зна ча юц ца праз ста сун кі з Блэ-

зам, але па куль Д'амб рые ні як не 

вы стаў ляе свой ха рак тар на пе рад, 

усе ро лі тут — роў ныя.

Спек такль «Як стаць ба га тым» 

сваю вы ключ на за баў ляль ную 

функ цыю та кім чы нам вы кон вае 

толь кі на па ло ву, і вяр тац ца ў гэ тую 

ква тэ ру з пус тым ба рам, каб не 

апраў даць свае над зеі на га ме рыч-

ны смех, не хо чац ца. «Як стаць ба-

га тым» — па ста ноў ка, што па він на 

бы ла стаць прос та ка ме ды яй, але 

і ка ме ды яй не ста ла.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



На сцэ неНа сцэ не  

БА ГА ТЫМ СТА НЕ БЕЗ ЗА ГАН НЫБА ГА ТЫМ СТА НЕ БЕЗ ЗА ГАН НЫ
Рус кі тэ атр дае па ра ды, як за ра біць міль ён еў ра

АК ЦЭН ТЫ ДА БРЫ НІАК ЦЭН ТЫ ДА БРЫ НІ
Бе ла рус кія мас та кі ўзя лі ўдзел 

у даб ра чын най ак цыі «Лю боў дзей ні чае»

Са мы скла да ны жанр — ка ме дыя — ува со біў ся ў но вай 

па ста ноў цы Рус ка га тэ ат ра «Як стаць ба га тым». Мі тус ня, 

пі кант ныя аб ста ві ны, ад нос ны хэ пі-энд па бу да ва ны на, мож на 

ска заць, кла січ най схе ме та ко га ты пу сю жэ таў: га лоў ны 

ге рой дзе ля гро шай ідзе на аван ту ру, яго пла нам увесь час 

пе ра шка джае неш та край не бяз глуз дае, але, ня гле дзя чы на 

ўсё, ён за ста ец ца пе ра мож цам. Прэм' е ра спек так ля ад бы ла ся 

ў дра ма тыч ным тэ ат ры імя Гор ка га 26 і 27 мая і па ка за ла 

лёг кую гіс то рыю, дзе не мо жа зда рыц ца ні чо га дрэн на га. 

Праў да, га лоў ны — ка ме дый ны — склад нік па ста ноў кі аль бо 

аказ ва ец ца за над та для XXІ ста год дзя за ез джа ным, аль бо 

губ ля ец ца ў «не па стаў ле най» бе га ні не.

Мас тац тва ва ло дае не ве ра год най 

сі лай: мо жа су па ко іць ці, 

на ад ва рот, абу дзіць да дзе ян ня, 

мо жа да па маг чы знай сці 

ад каз на скла да нае пы тан не, 

а мо жа і вы ра та ваць жыц цё. 

У га ле рэі-са ло не «Арт Ха ос» 

ажыц ця ві лі пра ект «Лю боў 

дзей ні чае», асноў ная мэ та 

яко га — збор гра шо вых срод каў на 

даб ра чын ныя па трэ бы ад про да жу 

мас тац кіх тво раў бе ла рус кіх 

аў та раў.


