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Ма ла дыя аў та ры ў су час ным бе ла-
рус кім мас тац тве па дзя лі лі ся на не-
каль кі «су по лак». Ад на з іх імк нец ца 
без за ліш ня га па фа су рэа ліс тыч на 
пад крэс ліць на цы я наль ную куль ту ру, 
бе ла рус касць; дру гая піль на со чыць 
за еў ра пей скі мі па ве ва мі, за хап ля ец ца 
бес прад мет ны мі ма тэ ры я мі і аб страк-
цы яй. Апош нім ча сам ака дэ міч нае 
май стэр ства гар ма ніч на спа лу ча ец ца 
з мо вай ме та фар, сім ва лаў, сін крэ тыз-
мам. Мас та кі на кі роў ва юць ува гу на 
свой унут ра ны свет і спра бу юць ся бе 
ў роз ных іпас та сях: ад кла січ на га жы-
ва пі су і скульп ту ры да 
му зыч на-свет ла вых ін-
ста ля цый ці ка ла жаў...

Та кая раз на стай насць 
прад стаў ле на на рэс пуб лі-
кан скай мас тац кай вы ста ве 
лаў рэ а таў, сты пен ды я таў і 
дып ла ман таў спе цы яль на га 
фон ду Прэ зі дэн та па пад-
трым цы та ле на ві тай мо ла дзі, 
што пра цуе ў На цы я наль ным 
гіс та рыч ным му зеі з 22 сту-
дзе ня да 7 лю та га.

Вер ні саж стаў пля цоў кай 
для сту дэн таў і ма ла дых пе да го гаў Бе ла рус кай 
дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў: ды зай не раў і 
жы ва піс цаў, скульп та раў і гра фі каў. Нех та ўжо 
да во лі гуч на за явіў пра ся бе на куль тур най пра-
сто ры як на шай кра і ны, так і за меж жа, ін шыя 
толь кі па чы на юць свой шлях да пос пе ху. Але 
кож ная ра бо та вар тая ўва гі. На ват і не ска жаш, 
што мно гія з мас та коў яшчэ ву чац ца ці толь кі 
ня даў на скон чы лі ВНУ.

Воль га Мель нік-Ма ла ха ва ад дае пе ра ва гу 
ка ла рыт на му рэа ліз му. Ру кі за кры ва юць па пя-
ро вы ліст. На ле жаць яны ад на му ча ла ве ку ці 
два ім — не іс тот на, га лоў нае — яны рас каз-
ва юць пра вя лі кую тай ну, маг чы ма, ка хан не 
ўся го жыц ця... Але сю Ска ра ба га тую ве да юць 
як май стра мяк кіх, цёп лых ад цен няў. Мёд, 
ба бу лі ны блі ны з мас лам, ка ва з ша ка ла дам 
і кру а са на мі — усё гэ та на столь кі аб' ём нае, 
праў да па доб нае, што, гле дзя чы на кар ці ны, 
ад чу ва еш пры ем ны са лод кі во дар.

Ка ця ры на Се меч ка рас па-
вя дае пра бе ла рус кую ноч на 
мо ве геа мет рыч ных фор маў, 
Алесь Баг да наў ванд руе ў 
сне, а Вік то рыя Шыд лоў ская 
па каз вае зі мо вых ру жо ва-
шчо кіх пры га жунь у квя ціс тых 
хуст ках — амаль як у каз цы 
«Ма роз ка». А ёсць яшчэ фу-
ту рызм і гра фіч насць Ра ма на 
Су ста ва, лі рыч ныя пей за жы 

Ва сі ля Пеш ку на, фан та зій ныя гра фіч ныя «вы-
бу хі» Фё да ра Шур мя лё ва...

Ся род скульп та раў вы лу ча юц ца фі ло саф 
Ар цём Мядз ве дзеў з яго парт рэ та мі-раз ва-
га мі; Рып сі мэ Ге вар кян з пра ек там па мя ці 
На стас сі Слуц кай; Ка ця ры на Шы ма но віч з 
ка зач ны мі ча ла веч ка мі, кан цэп цы яй спек так-
ля «Сі няя ба ра да»; Лай мэ Мі рон чык, у яко га 
ме тал ці ша мот з ла зу ры там пе ра тва ра юц ца 
ў аб' ек ты з моц най ду хоў най аўрай... Мас та кі 
воль ныя ў экс пе ры мен тах, по шу ках ся бе, спа-
лу чэн ні роз ных сты ляў і тэх нік. І яны мо гуць 
вы стаў ляц ца на вя ду чых мас тац кіх пля цоў-
ках кра і ны, што з'яў ля ец ца ад ной з фор маў 
дзяр жаў най пад трым кі. Бо са мае, ма быць, 
важ нае — знай сці сваю аў ды то рыю, быць за-
ўва жа ным, і сцвер дзіць, што су час нае бе ла-
рус кае мас тац тва не ста іць на мес цы.

Ма рыя ВОЙ ЦІК
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З пес ні сло ва не вы кі неш, 
асаб лі ва ка лі яна ўжо гу чыць 
пад гі та ру. Бар ды, або лю-
дзі, што спя ва юць свае пес-
ні, — гэ та асаб лі вая кас та 
вы ка наў цаў, якая ве дае ней кі 
асаб лі вы па ды ход да слу ха ча. 
Ка лі слу ха еш пес ні пад гі та-
ру, то не як між во лі ўяў ля еш 
воль нае па вет ра, агонь, які 
ўно чы асвят ляе тва ры тых, 
хто па сеў ва кол, і ўзні кае ад-
чу ван не спа вя даль нас ці, шчы-
рас ці, ні бы та ідзе сяб роў ская 
раз мо ва. Толь кі па кла дзе ная 
на акор ды. І не так важ на, са-
праў ды ты ў ле се або ў ін шай 
не фар маль най аб ста ноў цы, ці 
ў пры го жай за ле. «Пес ні пад 
гі та ру» яшчэ з са вец кіх ча соў 
пры цяг ва лі цёп лай ча ла ве чай 
ін та на цы яй або нер вам і энер-

гі яй, якія вы лу ча лі лю дзей не-
абы яка вых. Аў та ры і вы ка наў-
цы на ват у імі джы імк ну лі ся 
пад крэс ліць сваю ад роз насць 
ад эст рад ных ар тыс таў з пра-
ду ма ным пра віль ным імі джам. 
І гэ та так са ма пры ваб лі ва ла. 
У наш час усё дак лад на гэ так 
жа. І ча сам, акра мя спе ваў 
пад за да дзе ны рытм, хо чац-
ца паў заў і ці хіх акор даў.

У Аляк санд ра Ба ля шмат 
слу ха чоў — і не толь кі ў Бе-
ла ру сі. Ён лаў рэ ат шмат лі кіх 
фес ты ва ляў аў тар скай пес-
ні, у тым лі ку сла ву та га Гру-
шын ска га. Але і ў Бе ла ру сі 
ад зна ча ны ўва гай: лаў рэ ат 
рэс пуб лі кан скіх фес ты ва ляў 
тэ ат раль най мо ла дзі, на прык-
лад у 1998 го дзе за ства рэн не 
мо на-спек так ля «Вай на».

Але сваё пра ва на твор-
часць да каз ваў вель мі ўпар-
та, та му што па пра ца ваць 
прый шло ся ў роз ных пра-
фе сі ях, на ват бу даў ні ком і 
ганд ля ром. По тым лёс пры-
вёў у Ма гі лёў скае ву чы лі шча 
куль ту ры, дзе ён ву чыў ся на 
ад дзя лен ні ха ра во га ды ры-
жы ра ван ня. Пас ля стаў за-
гад чы кам му зыч най част кі ў 
Ма гі лёў скім аб лас ным дра ма-
тыч ным тэ ат ры. Яго му зы ку (і 
пес ні) мож на па слу хаць пад-
час тэ ат раль ных па ста но вак. 
Але соль ны кан цэрт дае маг-
чы масць зра зу мець аў та ра і 
вы ка наў цу Аляк санд ра Ба ля 
лепш.

Ма рыя АСІ ПЕН КА
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Гэ ты пра ект на ра дзіў ся 
сё ле та, у Год куль ту ры, дзя-
ку ю чы су пра цы ад ра зу трох 
уста ноў — упраў лен ня ідэа ла-
гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі Мін гар вы кан-
ка ма, Мінск ага га рад ско га ад-
дзя лен ня СПБ і Цэнт раль най 
біб лі я тэ кі імя Ян кі Ку па лы.

Ма ры на ЯСЮК, га лоў ны 
спе цы я ліст га лоў на га ўпраў-
лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла-
дзі Мін гар вы кан ка ма, пад час 
ве ча ры ны за зна чы ла:

— У асно ве пра ек та но ва-
га паэ тыч на га тэ ат ра — ідэя 
Мі ха ся Па зня ко ва, яго імк нен-

не, каб паэ тыч нае бе ла рус кае 
сло ва не прос та гу ча ла з вус-
наў твор цаў, а бы ло ўпры го-
жа на му зы кай, тэ ат раль най 
дзе яй.

Та му не вы пад ко ва пер-
шы спек такль паэ тыч на га 
тэ ат ра быў пры све ча ны яго 
ства раль ні ку. Са сцэ ны гу-
ча лі пес ні на вер шы Мі ха ся 
Паў ла ві ча, юбі ляр чы таў свае 
тво ры, пра ца ва ла вы стаў ка 
кніг паэ та. Ад нак сам Мі хась 
Па зня коў пры знаў ся, што 
ідэю тэ ат ра ён пад гле дзеў у 
сяб роў — пісь мен ні каў з Да-
ге ста на:

— Не так даў но па за пра-
шэн ні мі ніст ра куль ту ры Да-
ге ста на, а так са ма стар шы-
ні Са ю за пісь мен ні каў гэ тай 
кра і ны я па бы ваў у Ма хач ка-
ле. Там ужо пра цуе Тэ атр паэ-
зіі, які мес ціц ца ў не ве ра год на 
пры го жым бу дын ку. Вы сту піў-
шы на яго сцэ не, пра чы таў шы 
свае вер шы, я па чаў ма рыць 
пра тое, каб і ў Мін ску раз ві-
ваць па доб ны пра ект.

Пер шы спек такль паэ тыч-
на га тэ ат ра меў пос пех, та-
му іс нуе на дзея, што пра ект 
бу дзе жыць і раз ві вац ца. Да-
рэ чы, но выя па ста ноў кі тэ ат-
ра, што бу дуць пра хо дзіць у 
Ку па лаў скай біб лі я тэ цы раз 
на ме сяц, ужо анан са ва ныя. 
Так, на ступ ная су стрэ ча, што 
прой дзе ў лю тым, бу дзе пры-
све ча на ма ла дым паэ там, а 
са ка віц кая ім прэ за збя рэ ў ад-
ной за ле пры хіль ні каў та лен ту 
паэ та Ана то ля Аў ру ці на.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
Фо та Кас ту ся ДРО БА ВА.

Вя лі кай па дзе яй для Чэ ры ка ва, 
што на Ма гі лёў шчы не, ста ла 
ад крыц цё су час на га ра ён на га 
Цэнт ра куль ту ры, дзе ство ра ны 
ўсе ўмо вы для за ня ткаў 
мас тац кай твор час цю, гурт ко вай 
ра бо тай і ад па чын ку. У вя лі кім 
свет лым бу дын ку раз мяс ці лі ся 
ха рэа гра фіч ныя і ва каль ныя кла сы, 
дыс как луб і біб лі я тэ ка, біль ярд ная 
за ла і сту дыя дэ ка ра тыў на-пры-
клад ной твор час ці. А га лоў нае — 
кан цэрт ная за ла на 300 мес цаў, 
раз лі ча ная на пра вя дзен не 
ме ра пры ем стваў вы со ка га ўзроў ню.

— Гэ та са праў ды свя та для нас, — пад-
крэс лі ла на мес нік стар шы ні Чэ ры каў ска га 
рай вы кан ка ма Ан жэ ла НО ВІ КА ВА. — На-
коль кі гэ та знач ная для нас па дзея, свед чы ла 
ўжо тое, што на ад крыц цё са бра ла ся вя лі кая 
коль касць на ро да. Да гэ туль твор чыя ка лек ты-
вы ту лі лі ся ў не пры ста са ва ных па мяш кан нях, 

дзе ча сам не ха па ла са ма га не аб ход на га. Вы-
хоў ваць лю боў да пры га жос ці ў та кіх умо вах 
бы ло прос та немаг чы ма. За раз ін шая спра ва. 
Тут усё пра ду гле джа на для пра цы — шмат 
пра сто ры, свят ла. А га лоў нае, усё куль тур нае 
жыц цё за ся ро дзі ла ся ў ад ным мес цы. Ра ней 
пра та кое пры хо дзі ла ся толь кі ма рыць.

Да рэ чы, бу даў ніц тва Цэнт ра куль ту ры бы-
ло рас па ча та ў 2010 го дзе. Па ско рыць бу-
даў ніц тва аб' ек та да па мог зва рот жы ха роў 
да Прэ зі дэн та пад час яго на вед ван ня ра ё на. 
Лю дзі па скар дзі лі ся на тое, што ў рай цэнт ры 
ўмо вы для за ня ткаў твор час цю гор шыя, чым 
у аг ра га рад ках. Прось бу па чу лі, і аб' ект быў 
уклю ча ны ў Пра та кол да ру чэн няў Прэ зі дэн та. 
Цэнтр па бу да ва ны за кошт срод каў чар но-
быль скай пра гра мы і аб лас но га бюд жэ ту, 
на яго бы ло вы дат ка ва на больш за 50 міль-
яр даў руб лёў.

Нэ лі ЗІГУЛЯ.
zigulya@zviazda.by
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ПАЭ ТЫЧ НЫ ТЭ АТР? 
ТАК!

Па эт, тон кі лі рык, пра за ік, стар шы ня Мінск ага 
га рад ско га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі Мі хась ПА ЗНЯ КОЎ не так даў но ад свят ка ваў 
свой 65-га до вы юбі лей. Ад нак ве ча ры на, 
што прай шла ў ста ліч най Цэнт раль най біб лі я тэ цы імя 
Ян кі Ку па лы, ста ла не прос та він ша валь най 
для твор цы. Яна за свед чы ла па ча так іс на ван ня 
Мінск ага га рад ско га тэ ат ра паэ зіі.

Добрая навінаДобрая навіна  ��

АР ТЫС ТАМ ЦЯ ПЕР 
БУ ДЗЕ ЗРУЧ НА

Сце ны му зея 
як маг чы масць 

вы ка зац ца

ПачатакПачатак  ��

Ім прэ зыІм прэ зы  ��

«МЫ БУ ДЗЕМ СПЯ ВАЦЬ»
ПАЧ НІ ЦЕ З БА ЛЯ: ВЫ КА НАЎ ЦА З МА ГІ ЛЁ ВА 

Ў НО ВЫМ ЦЫК ЛЕ КАН ЦЭР ТАЎ АЎ ТАР СКАЙ ПЕС НІ
Цыкл кан цэр таў «Под ых струн» па чы на-
ец ца ў Рэс пуб лі кан скім тэ ат ры бе ла рус-
кай дра ма тур гіі пры ўдзе ле тэ ле ві зій на га 
ка на ла «Бе ла русь 3». Су стрэ чы з бар да мі 
(ці аў та ра мі і вы ка наў ца мі ўлас ных пе-
сень) пла ну юць ла дзіць кож ны ме сяц. 
І не су мня вай це ся, што ім ёнаў і ўдзель-
ні каў бу дзе да стат ко ва: у на шай кра і не 
ня ма ла тых, хто вя до мы сва ёй ад мет най 
твор час цю і час ад ча су дае кан цэр ты. 
30 сту дзе ня пер шым вый дзе на сцэ ну 
Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра-
ма тур гіі ў рам ках но ва га цык ла вы ка наў-
ца з Ма гі лё ва Аляк сандр БАЛЬ.

Вы ста ваВы ста ва  ��

«Зі ма» Вік то рыі Шыд лоў скай.

«Абаронца» Ар цё ма Мядз ве дзе ва.


