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Зрэш ты, асаб лі васць пра ек-

та не ў яго ным маш та бе і ін тэр-

на цы я наль най твор чай ка ман-

дзе, а пе рад усім ва ўні каль ным 

пры кла дзе трох- (а па вя лі кім 

ра хун ку, на ват пя ці-) сек тар-

на га ўза е ма дзе ян ня дзяр жа вы, 

біз не су і га рад скіх ак ты віс таў. 

Ідэя на ра дзі ла ся і рэа лі зоў ва-

ла ся су поль на — ад мі ніст ра-

цыя Фрун зен ска га ра ё на ста-

лі цы, стрыт-арт-пле нэр Urban 

Myths і кам па нія А1 вы ра шы лі 

не толь кі ўпры го жыць род ны го-

рад, але па ка заць рух Бе ла ру сі 

ў бу ду чы ню праз воб ра зы ма-

ла дых лю дзей — ге ро яў но ва га 

ча су. Больш за тое, пе рад тым, 

як пры сту піць да ра бо ты, ар га-

ні за та ры пра ек та з да па мо гай 

спе цы я ліс таў Бел дзярж уні вер-

сі тэ та пра вя лі са цы я ла гіч нае 

апы тан не ся род жы ха роў гэ тых і 

на ва коль ных шмат па вяр хо ві каў, 

як яны ста вяц ца да пе ра мен — 

амаль 86 %, аль бо больш чым 

ча ты ры пя тыя, го ра ча пад тры-

ма лі ідэю ства рэн ня му ра лаў на 

фа са дах, а больш за 50 % ад-

зна чы лі, што аб ліч чу ра ё на не-

аб ход нае па ляп шэн не. Так са ма 

пра кан суль та ва лі ся з вы клад чы-

ка мі ка фед ры ма ну мен таль на га 

мас тац тва Ака дэ міі мас тац тваў, 

каб бу ду чы трып ціх не ды са на-

ваў, а гар ма ніч на спа лу чаў ся з 

іс ну ю чай за бу до вай.

«Фрун зен скі ра ён — са мы буй-

ны па коль кас ці жы ха роў у ста лі-

цы. Ідэя за пра сіць мас та коў, каб 

на даць ты па вым жы лым да мам, 

збу да ва ным 30—40 га доў та му, 

больш су час ны вы гляд, па да ла-

ся нам ці ка вай, — ка жа пер шы 

на мес нік кі раў ні ка ад мі ніст ра-

цыі Фрун зен ска га ра ё на Мін-

ска Дзя ніс ДРА ПЕЙ. — Сён ня 

мы шу ка ем но выя па ды хо ды да 

доб ра ўпа рад ка ван ня і змя нен ня 

аб ліч ча ра ё на, і для нас важ на, 

як жы ха ры ста вяц ца да гэ та га».

Без умоў на, дзе ля боль шай 

эфект нас ці ар га ні за та ры ста-

ра лі ся як ма га даў жэй тры маць 

пра ект у сак рэ це, ад нак му ра лы 

пло шчай ка ля 250 квад рат ных 

мет раў — не тыя кар ці ны, якія 

мож на да ча су пры крыць па лат-

ном і сха ваць з ва чэй піль ных га-

ра джан. Та му ўжо ў каст рыч ні ку 

мін ча не ўба чы лі, як ства ра юц ца 

ў тэх ні цы фо та рэа ліз му ра бо ты 

«Фры ланс» і «Ліч ба вы свет». 

Да рэ чы, усе част кі і пра ект у цэ-

лым но сяць ме на ві та бе ла рус ка-

моў ныя наз вы, і гэ та, ак цэн туе 

кі раў нік ад дзе ла кар па ра тыў-

ных ка му ні ка цый кам па ніі А1 

Мі ка лай БРЭ ДЗЕ ЛЕЎ, прын цы-

по вы мо мант.

«Мне зда ец ца, гэ та пер шы 

та кі пра ект у Мін ску, ад па чат ку 

да кан ца зроб ле ны пра ду ма на і 

асэн са ва на, з улі кам мер ка ван-

няў усіх за ці каў ле ных», — пад-

су моў вае ка ар ды на тар Urban 

Myths Алег ЛА РЫ ЧАЎ. Зрэш ты, 

праў дзі васць гэ та га сцвяр джэн ня 

мож на бу дзе пра ве рыць на шмат 

паз ней, ка лі гра мад ства, ме дыя, 

ар хі тэк та ры і прад стаў ні кі на ву-

ко вай су поль нас ці ацэ няць ужо 

га то вы трып ціх.

Ле вая яго част ка — аў тар-

ства серб ска га мас та ка Artez, 

які ўклаў у парт рэт дзяў чы ны-

фры лан сер кі свае ўра жан ні ад 

цэнт ра Мін ска — ра ё на ту со вач-

най Зы біц кай і ста рой Ня мі гі. Тут 

мож на ўба чыць і «па-мод на му» 

на дзе ты рук зак з ноў тбу кам, і 

колішні та лон чык на мет ро, якое 

пры вя ло мас та ка ў за хап лен не, 

і ва лош ку як адзін з на цы я наль-

ных сім ва лаў Бе ла ру сі... Ге ра і ня 

пра ва га му ра ла «Ліч ба вы свет» 

бе ла рус ка га мас та ка Mutus 

(псеў да нім пін ча ні на Яў ге на Са-

сю ры) — так са ма цал кам рэ аль-

ная дзяў чы на, фо та якой аў тар 

уба чыў у сац сет ках. Ад фо та да 

кан чат ко вай вы крыш та лі за ва-

най ідэі, га во рыць Яў ген, прай-

шло не каль кі ме ся цаў на пру жа-

най пра цы і звыш 60 ва ры ян таў 

эс кі заў. У га то вай ра бо це аб'-

яд на лі ся мі фа ло гія і тэх на ло гіі: 

ніт ка лё су — яе спля тае дзяў чы-

на, як ка лісь ці сла вян ская ба гі ня 

ча су і лё су люд ско га, апя кун ка 

жан чын Ма каш — бя рэ па ча так 

з ліч ба ва га «воб ла ка». «Спа-

чат ку жы ха ры до ма не вель мі 

ра зу ме лі, што ад бы ва ец ца, а 

ка лі з фраг мен таў па чаў склад-

вац ца ма лю нак, пры хо дзі лі мя не 

пад трым лі ваць — хто пра па ноў-

ваў бу тэрб ро ды, хто чай або ві-

но», — усмі ха ец ца мас так.

У за вяр шаль най част цы трып-

ці ха «Мы — ге роі бу ду чы ні» ма-

ла ды, але ўжо вель мі вя до мы 

мас так з Ка та ло ніі Slіm ра зам 

з на пар ні кам Jofre Olіveras па-

спра буе ўва со біць воб раз сям'і, 

уза ем най пад трым кі і кло па ту, 

як са мых важ ных каш тоў нас-

цяў — не толь кі для бе ла ру саў 

або іс пан цаў, а для лю дзей усіх 

на цы я наль нас цяў. Ге ро я мі трэ-

цяй ра бо ты, анан са ва лі ар га ні за-

та ры, так са ма ста лі ўба ча ныя на 

ву лі цах звы чай ныя га ра джа не, 

але гэ тым ра зам ма лень кія — 

як раз тыя, у чы іх ру ках пра грэс 

і но выя тэх на ло гіі, ка му жыць і 

пра ца ваць у Мін ску заўт раш-

нім. І на ват ка лі му ра лы да гэ-

та га ча су ма раль на са ста рэ юць 

ці бу дуць за ма ля ва ныя, аў та ры 

па-фі ла соф ску за ўва жа юць: га-

лоў нае — упры го жыць Мінск сён-

няш ні, на тхніць жы ха роў і гас цей 

ста лі цы і пры му сіць іх за ду мац ца 

пра важ ныя рэ чы, а не за ха ваць 

як ма га даў жэй свой аў то граф 

на фа са дзе.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

З ЛЮ БОЎЮ, МІНСК

ПРА ВАЖ НАЕ — 
НА МО ВЕ 
ТАН ЦА
Фес ты валь 

су час най ха рэа гра фіі 
рых ту ец ца да су стрэ чы 

з гле да ча мі
ХХХІІ Між на род ны фес ты валь су-

час най ха рэа гра фіі (ІFMC) прой дзе 

чар го вы раз з 18 да 23 ліс та па да і 

збя рэ ар тыс таў з Бе ла ру сі, Бель гіі, 

Ра сіі, Укра і ны, Іс па ніі, Ні дэр лан даў. 

Афі ша ІFMC-2019 прад стаў ле на сё-

ле та роз на фар мат ны мі па ста ноў-

ка мі, якія бу дуць дэ ман стра вац ца 

на кан цэрт ных пля цоў ках у Мін ску 

і ў Ві цеб ску.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

дзяр жаў ных спе цы яль ных куль тур-

ных ме ра пры ем стваў і пра фе сій на га 

мас тац тва Мі ніс тэр ства куль ту ры Іры-

на ДРЫ ГА пад крэс лі вае: «Гэ ты фес ты-

валь — най буй ней шы ся род пра фе сій-

ных фес ты ва ляў су час най ха рэа гра фіі, 

якія пра вод зяц ца ў на шай кра і не. Тыя 

па ста ноў кі, з якіх скла да ец ца пра гра ма, 

заў сё ды ад роз ні ва юц ца вы со кім гус там, 

якас цю і пра фе сій ным уз роў нем».

У рам ках фес ты ва лю так са ма ад бу-

дуц ца ін тэр ак тыў ныя лек цыі, май стар-

кла сы, се мі на ры, круг лыя ста лы, вы-

стаў кі. Ся род іх фо та пра ект «Су час ны 

та нец у Ві цеб ску. Ка нец ХХ — па ча так 

ХХІ ста год дзя» фа то гра фа Іга ра Гу са-

ко ва, які пе рад асць ат мас фе ру ІFMC за 

га ды яго іс на ван ня. Так са ма тут бу дзе

прад стаў ле на вы стаў ка скульп ту ры 

«На краі Су све ту» мас та ка Сяр гея Сот-

ні ка ва.

Ад нак эпі цэнт рам ІFMC-2019 ста не 

Бе ла рус кі кон курс су час най ха рэа гра-

фіі. Для ўдзе лу ў ім за про ша ны ха рэа-

гра фіч ныя ка лек ты вы, ба лет ныя тру-

пы і ар тыс ты тан ца валь ных пра ек таў, 

твор часць якіх су ад но сіц ца з па няц цем 

«су час ная ха рэа гра фія».

— Кож ны год наш фес ты валь па шы-

рае маш та бы, ад нак не ад' ем най част кай 

з'яў ля ец ца кон курс. Ка лі мы толь кі па-

чы на лі, то гэ та бы ла вя лі кая па літ ра, бо 

нам да сы ла лі за яў кі эст рад ныя ка лек-

ты вы, ну ма ры ад вар' е тэ і та ды яшчэ ма-

ла хто меў уяў лен не пра тое, што та кое 

«су час ная ха рэа гра фія». Зра зу ме ла, 

па ра лель на з гэ тай сфе рай ад бы ваў ся 

пэў ны твор чы се лект, і мы, па сту по ва 

зай ма ю чы ся са ма аду ка цы яй, ця пер 

ма ем паў на вар тас нае ра зу мен не, што 

гэ ты кі ру нак са бой уяў ляе, — па дзя лі ла-

ся на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра

ДУ «Цэнтр куль ту ры «Ві цебск» Ма ры-

на РА МА НОЎ СКАЯ. — Сё ле та кон курс 

бе ла рус кі, на яго па сту пі лі 33 за яў кі, і 

за раз пра цуе ка мі сія ад бо рач на га ві дэа-

ту ра. Удзель ні кі прад ста ві лі 38 тво раў, 

ся род якіх ёсць мі ні я цю ры, ад на ак та выя 

ба ле ты і ін шыя жан ры. Па вы ні ках ка мі-

сія вы зна чыць тых, чыя твор часць бу дзе 

прад стаў ле на на кон курс най сцэ не.

Ацэнь ваць уз ро вень май стэр ства 

су час ных ха рэо гра фаў бу дзе між на-

род нае жу ры і экс перт ны са вет (яго за-

да ча — ад са чыць тво ры на на яў насць 

пла гі я ту).

Акра мя кон курс ных вы ступ лен няў, 

гле да чы ўба чаць па ста ноў кі роз ных кі-

рун каў і тэ ма ты кі. Ама та рам кла сі кі ў 

су час ным пра чы тан ні бу дуць прад стаў-

ле ны ха рэа гра фіч ны спек такль «Ган на 

Ка рэ ні на» Дзяр жаў на га ака дэ міч на га 

тэ ат ра імя Яў ге на Вах тан га ва. Ча кае 

нас і су свет ная прэм' е ра — ад на з са-

мых страш ных гіс то рый Мі ка лая Го га ля 

ў ба ле це па вод ле апо вес ці «Вій». А ка лі 

вы даў но ха це лі ўба чыць ха рэа гра фіч-

ную эк лек ты ку, то вам на спек такль 

«OSKARA» ка лек ты ву з Іс па ніі. Сюр-

прыз пад рых та ва ла Ві цеб ская аб лас ная 

фі лар мо нія: тут па ка жуць бель гій ска-

га ланд скі тан ца валь ны пра ект «Sweаt 

baby sweаt», дзе эле мен ты бу то, ёгі і 

акра ба ты кі пе ра пля та юц ца ў кан тэкс це 

гіс то рыі ад на го ка хан ня.

Але на ДРАП КО.

Наз ва пры пын ку, які зна хо дзіц ца ў кан цы 

ву лі цы, сім ва ліч ная. Яна азна чае не прос та 

за вяр шэн не пра ез ду, а і ту пі ко вы на пра мак 

бяс кон ца га вы ка ры стан ня ад на ра зо ва га плас-

ты ку ў бяз дум ных па ме рах. Ка ля аў то бу са дзя-

жу ры лі дзве смер ці з ко са мі, якія але га рыч на 

на гад ва лі, што ча кае ўсіх нас, ка лі мы пра цяг-

нем вы ка рыс тоў ваць шмат плас ты ку.

— Мы хо чам пры цяг нуць ува гу лю дзей да 

ад на ра зо вых плас ты ка вых рэ чаў, у пры ват-

нас ці да ПЭТ-бу тэ лек. Уя ві це, што смец це, 

яко га ха пае, каб на поў ніць цэ лы аў то бус, за 

ты дзень ства рае толь кі ад на ву лі ца, а што 

ад бы ва ец ца ў ста лі цы, кра і не, усім све це. 

Мно гія ад на ра зо выя рэ чы слу жаць лі та раль-

на па ру хві лін, — ка жа На тал ля ГРЫН ЦЭ ВІЧ, 

ды рэк тар ДУ «Апе ра тар дру гас ных ма тэ-

ры яль ных рэ сур саў». — Су свет ны эка на-

міч ны фо рум пад лі чыў, што ка лі тэн дэн цыя 

па вы ка ры стан ні плас ты ка вых рэ чаў пра цяг-

нец ца, то ў 2050 го дзе пя тая част ка су свет най 

зда бы чы наф ты бу дзе рас хо да вац ца на тое, 

каб за бяс печ ваць нас плас ты ка вы мі рэ ча мі.

Адзін з ва ры ян таў ужы ваць менш плас ты-

ку — на сіць з са бой свой ку бак, у які мож на на-

лі ваць на поі. Не ка то рыя ўста но вы на ват да юць 

за гэ та зніж кі, як на прык лад ка фэ MonkeyFood, 

дзе ў ме жах іні цы я ты вы My cup, please («Мой 

ку бак, ка лі лас ка») за лю бы на пой, на лі ты ў 

та ру спа жыў ца, пла ціш на 10 % менш. Тут 

так са ма іс нуе ве ла да стаў ка за ка заў.

— Трэ ба пе ра асэн соў ваць сваё паў ся дзён-

нае жыц цё, ра біць адзін ад на му эка ла гіч ныя 

па да рун кі, — упэў не на Мар та СКУ ГА РА ВА, 

спе цы я ліст ка па ка му ні ка цыі ве ган-фаст-

фу ду MonkeyFood. — Збі ра ю чы ся пра ца ваць 

ад ра зу ў эка кі рун ку, мы ду ма лі, якая ў нас бу-

дзе ўпа коў ка, па стаў шчы кі, ежа, на поі, каб усё 

гэ та ад па вя да ла за ду ма най на мі мі сіі. Лю бы 

біз нес, ка лі ён хо ча раз ві вац ца, па ві нен раз-

ва жаць не кан цэп там тут і ця пер, а ду маць, як 

ён бу дзе раз ві вац ца, да ча го ён ідзе.

Яшчэ ня даў на эка ла гіч ная ўпа коў ка бы ла 

рэд кас цю, а праз гэ та бы ла до сыць да ра гой. 

Ад нак чым больш уста ноў яе вы ка рыс тоў ва-

юць, тым больш з'яў ля ец ца па стаў шчы коў і 

спа жыў цоў та кой та ры і тым тан ней шая яна 

ро біц ца, мяр куе Мар та:

— Раз ва жаць над тым, на коль кі да ра гая 

экаў па коў ка, не вар та, ка лі ты ду ма еш не толь-

кі пра сён ня. Вы ка рыс тоў ваць тан ную плас ты-

ка вую та ру до ра га для на шай пла не ты.

Апе ра тар пла нуе па да рыць офі сам, якія 

зна хо дзяц ца на ву лі цы Каст рыч ніц кай і па-

жа да юць да лу чыц ца да ак цыі, што мае на 

мэ це зра біць ту со вач нае мес ца воль ным ад 

плас ты ку, спе цы яль ныя ёміс тас ці для збо ру 

ад хо даў шкла, па пе ры і плас ты ку.

У най блі жэй шыя дні ка ля ўста ноў на Каст-

рыч ніц кай па ста вяць кан тэй не ры для збо ру 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў. А ба ры, 

якія да лу чац ца да эка ак цыі, бу дуць пра па ноў-

ваць гас цям піць за зда роўе пла не ты, ма ты ву-

ю чы іх за каз ваць на поі ў шкля ным по су дзе.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.

Эка і ні цы я ты ваЭка і ні цы я ты ва

ПІЦЬ ЗА ЗДА РОЎЕ... ПЛА НЕ ТЫ
На ста ліч най ву лі цы Каст рыч ніц кай зра бі лі пры пы нак «Ту пік»

Рэт ра-аў то бус, да вер ху на пам па ва ны 20 ты ся ча мі пэт-бу тэ лек, пра-

ста іць на пры пын ку дзе сяць дзён, каб лю дзі маг лі на свае во чы па-

ба чыць, коль кі плас ты ка вых ад хо даў за ты дзень утва ра ец ца ба ра мі, 

рэ ста ра на мі і офі са мі толь кі ад ной ста ліч най ву лі цы. Ар га ні за та ры 

эка ла гіч най арт-ін ста ля цыі прад пры ем ства «Апе ра тар дру гас ных ма-

тэ ры яль ных рэ сур саў» і рух «Мэ та-99» пла ну юць за два тыд ні зра біць 

ву лі цу воль най ад плас ты ку.


