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На пе ша ход най ву лі цы аб лас-

но га цэнт ра гу ча лі паў ноч ныя 

на пе вы, аф ры кан скія ма ты-

вы, ла ці на а ме ры кан скія рыт-

мы. Тут мож на бы ло па чуць 

аў стра лій скі ды джэ ры ду, 

ша ман скі бу бен, бра зіль скі 

ба ра бан. Чар го вае ву ліч нае 

свя та са бра ла больш за паў-

сот ні ка лек ты ваў і асоб ных 

удзель ні каў.

А па ча ло ся ўсё ў 2012-м. На -

па чат ку гэ та бы ла іні цы я ты ва са міх 

му зы кан таў, але ўжо ў на ступ ным 

го дзе ву ліч нае мас тац тва пад тры-

ма лі га рад скія ўла ды. Фес ты валь 

стаў но вай «фіш кай» ту рыс тыч-

на га го ра да. Да свя та да лу чыў ся 

га рад скі цэнтр куль ту ры.

Ар га ні за тар Анас та сія РОЎ БА 

ўспа мі нае: 

— На ват не ма ры лі, што пер шая 

спро ба пе ра рас це ў та кое маш таб-

нае ме ра пры ем ства. Прос та вы ра-

шы лі вы сту піць са сва ёй пра гра май 

фа ер-шоу і за пра сі лі з ана ла гіч ным 

пра ек там ка лег з ін шых га ра доў. 

Праў да, на двор'е ў той вяс но вы 

дзень вы да ла ся ха лод нае, але 

гле да чы са бра лі ся і цёп ла су стрэ-

лі вы ступ лен не фа ер шчы каў. Да-

рэ чы, і сё ле та аж но 13 ама та раў 

вог нен на га шоу вы сту пі лі з да во лі 

пра цяг лай пра гра май, якая доў жы-

ла ся паў та ры га дзі ны.

Тры пер шыя фес ты ва лі пра хо-

дзі лі ка мер на, на ад ной пля цоў цы, 

чац вёр ты ўжо вый шаў на ву лі цы. 

І з тае па ры ён пры рас тае ўдзель-

ні ка мі. Уво гу ле, фес ты валь стаў 

між на род ным, сю ды пры еха ла на-

ват фа ер шчы ца з Іта ліі. Так са ма 

сваё мас тац тва прад ста ві лі ка лек-

ты вы Поль шчы, Ра сіі і Укра і ны.

Што ля жыць у асно ве ву ліч на га 

мас тац тва? Аса біс та мне зда ло ся, 

што гэ та ба ра бан ны гру кат, вя сё-

лае шэс це, жы выя ста туі і аба вяз-

ко ва му зы кан ты...

— Без умоў на, усё так і ад бы-

ва ец ца на фес ты ва лі. Але не гэ-

та га лоў нае, — за ўва жае Анас-

та сія. — Га лоў нае — сва бо да вы-

каз ван ня сва іх эмо цый, та лен таў. 

Тут ня ма вы зна ча ных ка но наў, як, 

на прык лад, у ба ле це ці цыр ку. На 

ву лі цы пра цу юць, што на зы ва ец-

ца, «сва бод ныя мас та кі». Гэ та 

лю дзі, у якіх час цей за ўсё ня ма 

спе цы яль най аду ка цыі; ама тар-

скія ка лек ты вы, у якіх аб' яд на ны 

і пра гра міс ты, і пра даў цы, і ўра чы. 

Яны да но сяць тра ды цыі роз ных 

куль тур, атры моў ва ец ца змяс тоў-

на і ве се ла.

Больш за ўсё па да ец ца му зыч-

ных за явак. Так бы ло і гэ тым ра-

зам. Каб аха піць усіх удзель ні каў, 

якія імк ну лі ся пра дэ ман стра ваць 

свае та лен ты, бы ло ство ра на пяць 

пля цо вак. На ад ной з іх гле да чы 

за ха пі лі ся ўсход ні мі тан ца мі.

Бы ло ці ка ва ўсім — і дзе цям, 

і да рос лым. Так, юных на вед валь-

ні каў за клі ка ла твор чая май стэр ня 

па вы ра бе ары га мі, да рос лыя маг-

лі па раз ва жаць над пер фо ман сам 

«Звяз кі», у якім ар тыс ты, звя за ныя 

доў гі мі вя роў ка мі, па каз ва-

лі су вязь лю дзей па між са-

бой.

Да рэ чы, ні я ка га га на ра ра 

ву ліч ныя ар тыс ты не атрым-

лі ва юць. Але яны не кі ну ты 

на во лю лё су. Ім аплач ва юц-

ца пра жы ван не, хар ча ван-

не, так са ма пра езд. Фес ты-

валь пад трым лі вае буй ны 

наф та вы кан цэрн — ён дае 

сы ра ві ну для фа ер-шоу. 

Кам па нія — апе ра тар тэ ле-

фон най су вя зі за бяс печ вае 

пры воз ар тыс таў з-за мя жы. Каб 

бы ло больш якас на, трэ ба шу каць 

да дат ко выя срод кі.

З ды ві дэн даў ву ліч ныя ар тыс ты 

ма юць толь кі тое, што за ро бяць 

на ву лі цы, пус ціў шы, як ка жуць, 

шап ку. Так бы ло здаў на. Ця пер усё 

больш па пу ляр ныя жы выя ста туі. 

Пад час фес ты ва лю іх мож на бы-

ло су стрэць уздоўж пе шай ву лі цы. 

Бы лі тут і Ква зі мо да, і пер са на жы з 

вя до ма га кі на філь ма «Жорст кі ра-

манс». За баў ля лі га ра джан Мэ ры 

По пінс, та та Кар ла, ча ра па ха Тар-

ці ла. Жы выя ста туі прад стаў ля лі 

не каль кі ра сій скіх тэ ат раў, у тым 

лі ку з Санкт-Пе цяр бур га і Таль я ці. 

Мно гія ра бі лі сэл фі і здым кі з ажы-

лы мі по ста ця мі.

У гэ ты дзень пуб лі ка на поў ні ла 

пе ша ход ную ву лі цу, што на зы ва-

ец ца, пад за вяз ку. Мно гія гро дзен-

цы на фес ты ва лі не пер шы раз. 

Ся род іх Іры на, якая вый шла з сяб-

роў кай на шпа цыр. Яна ўспа мі нае, 

як скеп тыч на ра ней ста ві лі ся да 

ву ліч ных ар тыс таў, у пры ват нас ці 

му зы кан таў. Але ця пер ад но сі ны 

мя ня юц ца.

— Ра дуе, што га ра джа не ста-

вяц ца ста ноў ча да іх твор час-

ці, пад трым лі ва юць, не лі чаць іх 

ней кі мі па пра шай ка мі, як ра ней. 

Та кія ву ліч ныя фес ты ва лі як раз і 

да па ма га юць зра біць нор май вы-

ступ лен ні на ву лі цах. Ка лі ідзеш на 

шпа цыр, му зыч нае су пра ва джэн не 

не пе ра шка джае, а, на ад ва рот, уз-

ды мае на строй. Да рэ чы, на пе шай 

ву лі цы ў Грод не му зы кан ты ёсць 

па ста ян на. Асаб лі ва пры ем на па-

чуць гу кі акар дэ о на, лёг кі шан сон 

на дае шарму га рад ско му ася род-

 дзю, — лі чыць Іры на.

А вось сам фес ты валь гру-

ка таў бра зіль скі мі ба ра ба на мі. 

На блі жэн не ка ло ны фес ты валь-

на га шэс ця бы ло чу ваць да лё ка 

па на ва кол лі. Ка лек тыў з Мін ска 

Raccoon Batucada за да ваў вя сё лы 

тон бра зіль скай сам бай. Як рас-

ка за ла ад на з удзель ніц Тац ця на 

На віц кая, ка лек тыў з'я віў ся дзя ку-

ю чы да па мо зе па соль ства Бра зі ліі 

ў Бе ла ру сі — ме на ві та ад туль па-

сту пі ла не каль кі ба ра ба наў. Да рэ-

чы, у жніў ні ў ста лі цы прой дзе тра-

ды цый ны фес ты валь бра зіль скай 

куль ту ры, у якім возь муць удзел 

ама та ры сам бы з усёй кра і ны.

За ра біць на ву ліч ным мас-

тацтве ўда ец ца ня шмат, та му 

кож ны ўдзель нік ка лек ты-

ва мае ін шую спе цы яль-

насць. Але ўсе яны лю бяць 

збі рац ца ра зам. Па сло вах 

Тац ця ны, гэ та мас тац тва 

аб' яд ноў вае лю дзей, ства-

рае сяб роў скую ат мас фе ру. 

У мно гіх кра і нах та кія свя-

ты-фес ты ва лі ўжо даў но па-

пу ляр ныя і збі ра юць шмат 

пры хіль ні каў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фо та аў та ра і БелТА.

ГУЧ НАЯ ТВОР ЧАСЦЬ ВУ ЛІЦ
У Грод не прай шоў VІІІ Між на род ны Біг-мі ні-фес ты валь ву ліч на га мас тац тва

Для ўдзе лу ў цыр ка вым 

шоу да сла лі за яў кі больш за 

300 ар тыс таў з роз ных кра-

ін. Па вы ні ках скру пу лёз на га 

ад бо ру ў фес ты ва лі возь ме 

ўдзел ка ля 100 май строў 

цыр ка з Бра зі ліі, Чы лі, Кі тая, 

Аў стра ліі, Эфі о піі, Та джы кі-

ста на, Із ра і ля, КНДР, Ру мы-

ніі, Турк ме ні ста на, Укра і ны, 

Мал до вы, Гер ма ніі, Ка зах-

ста на, Ра сіі, Бе ла ру сі. Ар-

га ні за та ры абя ца юць, што 

на фес ты ва лі бу дзе ці ка ва 

як ама та рам, так і знаў цам 

цыр ка. Удзель ні кі па зма га-

юц ца за ўзна га ро ды ў на мі-

на цы ях «Гран-пры», «Зо ла-

та», «Се раб ро», «Брон за», 

«Прыз гля дац кіх сім па тый», 

«Прыз дзі ця ча га жу ры» і за 

ін шыя спе цы яль ныя пры зы.

Ды рэк тар Бел дзярж-

цыр ка Ула дзі мір ША БАН 

рас ка заў, што не ка то рыя 

кра і ны бу дуць прад стаў-

ле ны 2-3 ну ма ра мі. З Ра-

сіі вы сту пяць ар тыс ты 

з Расдзярж цыр ка, Вя лі ка га 

Мас коў ска га дзяр жаў на га 

цыр ка і Мас коў ска га цыр-

ка Ні ку лі на на Ка ля ро вым 

буль ва ры — ва ўсіх гас цей 

вель мі вы со кі вы ка наль ніц кі 

ўзро вень. Ра сі я не прад ста-

вяць «Су стрэч ныя арэ лі», 

на якіх бу дуць пра ца ваць 

дзяў чы ны ў яск ра вых баль-

ных су кен ках — па ўсім 

мож на мер ка ваць, атры ма-

ец ца ча роў нае ві до ві шча. 

Вы сту піць Сяр гей Не сце-

раў з дрэ сі ра ва ны мі бе лы мі 

тыг ра мі, які па ка жа ўні каль-

ную ра бо ту дрэ сі роў шчы ка 

з жы вё ла мі — без бі зу ноў 

і шты коў. Із ра іль прад ста-

віць два ну ма ры, адзін з 

якіх вы ка нае 18-га до вая 

па вет ра ная гім наст ка Алі са 

Шэх тар з ашдоц ка га цыр ка 

«До ра ту», а пад час дру го-

га нас ча кае фан тас тыч ная 

транс фар ма цыя — ім гнен-

ныя пе ра адзя ван ні Да ні э ля 

Бень я мі на.

Сло вам, на фес ты ва лі бу-

дзе са бра на раз на стай ная 

жан ра вая па літ ра цыр ка во-

га мас тац тва: акра ба ты ка, 

гім нас ты ка, жанг лі ра ван не, 

клаў на да, эк ві ліб рыс ты ка, 

фо ку сы, дрэ су ра і ат ле ты ка. 

Бе ла ру сы так са ма рых ту юць 

не каль кі ну ма роў. Па вет ра-

ную гім нас ты ку прад ста віць 

ду эт Анас та сіі Дан чан кі і 

Анас та сіі Пу ця ты, у ат рак цыё-

не Ба ры са Ла за ро ва бу дуць 

за дзей ні ча ны дрэ сі ра ва ныя 

вярб лю ды і ла мы. Асіл кі бра-

ты Дзміт рый і Баг дан Ка за ко-

вы, ве ра год на, пад рых ту юць 

но вы ўні каль ны трук.

На фо ру ме вы сту піць ду-

эт клоў наў Бэ лы і Алек са 

Чэр вот кі ных і клоўн з Бра зі-

ліі Пе пе Жар дзім, а так са ма 

баць ка і сын Фран ке — клоў-

ны най вы шэй ша га ўзроў ню, 

якія сва ім май стэр ствам ву-

чаць лю дзей да бру і слуш-

ным ад но сі нам ста рэй ша га 

і ма лод ша га па ка лен няў.

Па вы ні ках фэс ту бу дуць 

ада бра ныя 15 най леп шых 

ну ма роў для но вай пра гра-

мы «Бра ва». Яна бу дзе іс ці 

ў Бел дзярж цыр ку з 27 ве-

рас ня да 8 снеж ня.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

Клоў ны Ан тон і Вік тар ФРАН КЕ, 
прад стаў ні кі цыр ка вой ды нас тыі.

КЛОЎ НЫ, 
ЯКІЯ ВУ ЧАЦЬ ДА БРУ

Най леп шыя цыр ка чы све ту збя руц ца ў бе ла рус кай ста лі цы
З 19 да 22 ве рас ня ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным цыр ку 

прой дзе Дру гі Мін скі між на род ны фес ты валь цыр-

ка во га мас тац тва. Мін ча не і гос ці ста лі цы зай ме юць 

уні каль ную маг чы масць па зна ё міц ца з най леп шы мі 

да сяг нен ня мі су свет най цыр ка вой спра вы і тра піць 

на са праўд нае свя та пры га жос ці, гра цыі і тру ка.

...І ЗІ МО ВАЕ РЭ ХА «БА ЗА РУ»
У ды рэк цыі са ма га маш таб на га на пост са вец кай 

пра сто ры Між на род на га фес ты ва лю мас тац тваў 

«Сла вян скі ба зар» пад вя лі вы ні кі.

Кі раў нік ды рэк цыі Глеб Ла піц кі рас ка заў, у пры ват-

нас ці, што сё ле та пры бліз на на 10 % больш рэа лі за ва лі 

бі ле таў — ка ля 72 ты сяч. Акрэ ды та цыю атры ма ла ка ля 

5270 ча ла век. Уся го ад бы ло ся больш за 160 ме ра пры ем-

стваў. А дзя ку ю чы маг чы мас ці пры ехаць на фэст у рам ках 

бяз ві за ва га рэ жы му Ві цебск на ве да лі пры бліз на во сем 

ты сяч ту рыс таў. Вель мі доб ра ра зы хо дзі лі ся бі ле ты на 

лат вій скай ан лайн-плат фор ме про да жу — ка ля 1270 (для 

па раў на ння: ле тась іх рэа лі за ва лі пры бліз на 50). У ды рэк-

цыі «Ба за ру» па ве да мі лі, што ця пер бу дуць рэ кла ма ваць 

ана ла гіч ную маг чы масць у Літ ве і Эс то ніі.

Глеб Ла піц кі па дзя ка ваў ва лан цё рам, якія ўпер шы ню 

пра ца ва лі на «Ба за ры». Уся го іх бы ло ка ля 190, а са мая 

ста рэй шая на ра дзі ла ся ў 1940 го дзе! На на ступ ным фес-

ты ва лі, маг чы ма, бу дуць за дзей ні ча ны не толь кі ві цеб-

скія ва лан цё ры, але і па моч ні кі з ін шых га ра доў і на ват 

кра ін. (Сё ле та, да рэ чы, у фэс це бра лі ўдзел прад стаў ні кі 

42 дзяр жаў.) Вель мі шмат лю дзей са чы ла за па дзея мі 

фэс ту ў ін тэр нэ це. На прык лад, сайт «Ба за ру» ў дні яго 

пра вя дзен ня на ве да ла 223 ты ся чы ча ла век, а коль касць 

пра гля даў пе ра вы сі ла 600 ты сяч.

Глеб Ла піц кі анан са ваў но вы пра ект, які цэнтр куль ту ры «Ві-

цебск» пра вя дзе зі мой ад ра зу пас ля Ка ляд. Пра тое, якім ён 

бу дзе, ін фар ма цыя па куль не рас паў сюдж ва ец ца. Мож на, на-

пэў на, дак лад на на зваць яго «зі мо вым рэ хам фес ты ва лю».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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