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«Бе ла русь і су час нае мас тац тва» — 

тэ ма, што яд нае ад ра зу не каль кі плос-

кас цяў, у якіх мо гуць вы каз вац ца не 

толь кі гле да чы і мас тацт ва знаў цы. 

Але тэ ма па тра буе на ват фі ла соф-

ска га раз гля ду. Па за ча со ва га — як са-

ма Бе ла русь і са мо мас тац тва. І вось 

пункт у пра сто ры і ча се, дзе яны сы-

хо дзяц ца...

Умоў на мож на яго вы зна чыць па мес цы 

пра вя дзен ня вы ста вач на га пра ек та «ZBOR 

Іn Progress», ад па вед на, — гэ та га ле рэя су-

час на га мас тац тва «Ў». Але гэ та бы ло б 

за над та прос та для су час на га мас тац тва. 

І па фак це аказ ва ец ца, што Бе ла русь мож-

на шу каць па ўсім све це (як твор цаў, што 

яе прад стаў ля юць ці пра яе ства ра юць). 

І за пра ек там ZBOR фак тыч на мож на бы ло 

са чыць ужо не каль кі дзе ся ці год дзяў. Бо на-

са мрэч тое маш таб нае да сле да ван не гіс то-

рыі су час на га мас тац тва Бе ла ру сі ахоп лі вае 

га доў 30 як мі ні мум, ка лі гэ тае мас тац тва 

ста ла вы ры вац ца вон кі ня гле дзя чы на га-

тоў насць (ці не га тоў насць) ай чын на га гра-

мад ства з ім су ты кац ца.

Ця пер, ка неш не, мож на на зы ваць кан-

крэт ную да ту, ка лі па чаў па ўста ваць вы ста-

вач ны пра ект ZBOR: да след чыц кая плат-

фор ма KALEKTAR бы ла ство ра на гру пай 

мас та коў і ку ра та раў у 2014 го дзе, каб праз 

се ці ва прад стаў ляць бе ла рус кае мас тац тва, 

што ства ра ец ца ця пер. Але ж гле ба рых-

та ва ла ся даў но — асоб ны мі аў та ра мі ці ў 

су поль нас ці. Ды і су за сна валь ні кі плат фор-

мы KALEKTAR Сяр гей Кі ру шчан ка і Сяр гей 

Ша бо хін доб ра вя до мыя тым, хто ў Бе ла ру сі 

хо дзіць на су час ныя вы стаў кі. Іх бы ло ўжо 

шмат за дзе ся ці год дзі — яр кіх і спрэч ных, 

кан цэп ту аль ных і ча сам ад чай ных — ка лі 

мас тац тва імк ну ла ся, як люс тэр ка, ад люст-

ра ваць нас жа сён няш ніх, па ка заць ад біт кі, 

за фік са ва ныя твор ца мі з піль ным по гля дам 

на лю дзей ды на жыц цё. І ні хто ж не абя цаў, 

што гэ ты по гляд бу дзе «ад фо та шоп ле ны». 

Ні ў якім ра зе! — за клі ка лі мас та кі. Толь кі 

не пры ха ва ны (але мы не заў сё ды ба чым 

ся бе ў па рад най фор ме?) і лепш, каб кан-

цэп ту аль ны. Ох!..

Не, ку ра та ры пра ек та «Zbor іn progress» 

Мак сім Ты мінь ко і Анд рэй Ду рэй ка вы дат на 

ве да юць, што гэ та та кое. І спра вяд лі ва раз-

ліч ва юць, што гля дач бу дзе цяг нуц ца ўслед 

за імі, уз ды маць свой уз ро вень ра зу мен ня 

мас тац тва. Не дзе так і ёсць: на шых твор цаў, 

што прак ты ку юць су час нае мас тац тва, ра-

зу ме юць (і з за да валь нен нем пры ма юць на 

жы хар ства і з вы стаў ка мі) у роз ных кра і нах. 

І з умоў ным «збо рам» бе ла рус ка га су час на-

га мас тац тва ўжо азна ё мі лі ся на шы су се дзі 

ў Поль шчы і ва Укра і не (пас ля ча го рэ за нанс 

і ад зна кі бы лі асаб лі ва знач ны мі). І вось Ра-

дзі ма... Ні бы та пры мя ра лі ся і на важ ва лі ся, 

ры зы ка ва лі і шу ка лі мес ца пад сон цам. Тое, 

што яно ў прын цы пе ця пер ёсць, — ужо пра-

грэс, бо ка лі ней кія га ле рэі за яў ля юць су час-

насць як пры яры тэт, гэ та га во рыць пра тое, 

што за пыт на яе ёсць. Мас та кі ідуць!

Іх ня ма ла. Для вы стаў кі ў Мін ску тво ры 

ад бі ра лі, каб прад ста віць най больш важ-

ныя тэн дэн цыі, у якіх вы яў ля юц ца бе ла рус-

кія мас та кі. Мін ская вы стаў ка прад стаў ляе 

больш чым пяць дзя сят твор цаў, якія жы-

вуць і пра цу юць як у на шай кра і не, так і 

за яе ме жа мі. Ра зам — больш за дзвес це 

ра бот, што бы лі ство ра ныя з кан ца 80-х 

га доў мі ну ла га ста год дзя да на шых дзён 

у роз ных кі рун ках. Але ёсць та кія тво ры, з 

які мі скла да на па зна ё міц ца на ўпрост, але 

не аб ход на, і да па ма гае вя лі кі эк ран і ме-

ды яп рэ зен та цыя: ары гі наль ныя ві дэа тво-

ры больш чым двац ца ці аў та раў, рэд кія 

да ку мен таль ныя ві дэа ма тэ ры я лы асоб ных 

пер фор ман саў і мас тац кіх ак цый. І як ва 

ўсім гэ тым ра за брац ца з хо ду, ка лі не ве даў 

(на зі раў) пе рад гіс то рыю? Та му пра ду ма на і 

су пра ва джэн не пра ек та: су стрэ чы з мас та-

ка мі, лек цыі, дыс ку сіі, ку ра тар скія эк скур сіі 

па экс па зі цыі, якая пра доў жыц ца да кан ца 

ліс та па да.

Але най больш важ на на ват не гэ та, та му 

што лю бая экс па зі цыя мае ўлас ці васць за-

кон чыц ца. Сам пра ект бу дзе пра цяг вац ца 

ўсё ад но і скру пу лёз на фік са ваць і за ма цоў-

ваць у гіс то рыі ім ёны і тво ры праз ства рэн не 

ан лайн-ка лек цыі, якая фар мі ру ец ца праз 

экс перт ныя ацэн кі і мер ка ван ні. Яна ўжо 

змя шчае больш за 150 тво раў. І тут не мае 

зна чэн ня, у якой част цы све ту жы ве аў тар. 

Тут яны ўсе бе ла рус кія, тут яны пра цяг ва-

юць вес ці дыя лог з ты мі, хто за ста ец ца ў га-

лоў най пра сто ры, якую су час нае мас тац тва 

імк нец ца ўдас ка наль ваць. А яно, якое б ні 

бы ло — іра ніч нае ці ін т рыгу ю чае, гуч нае ці 

спрэч нае, — усё ад но пра нас. Не пад ме ніш. 

Не пад ма неш...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Вы стаў каВы стаў ка

ЗБОР ная па мас тац кіх ві дах...

Тэ атр, бы вае, па пра ка-

юць у тым, што ай чын на га 

пра дук ту ў ім не зной дзеш 

днём з аг нём. Па куль на яго 

сцэ не спя вае Кар мэн і тан-

цуе Жы зэль, да бе ла рус ка га 

гэ та мае да чы нен не толь кі 

твор чым скла дам ка ман ды, 

што пра цуе над па ста ноў ка-

мі. Ба лет «Анас та сія», што 

звяр та ец ца да ХVІ ста год дзя 

ў на шай гіс то рыі і жыц ця вы-

му ша най быць моц най, каб 

аба ра ніць сва іх дзя цей і го-

рад, жан чы ны, ней кім чы-

нам за паў няе пра бел у рэ-

пер ту а ры. Па-пер шае, праз 

гіс то рыю бе ла рус кай зям лі, 

па-дру гое, праз ма тэ ры ял 

бе ла рус кіх твор цаў.

Вы тан ча ны мі ру ха мі пад 

вар тую асоб най ува гі му-

зы ку Вя ча сла ва Куз ня цо ва 

ар тыс ты ба ле та рас каз ва-

юць гіс то рыю га лоў най ге-

ра і ні: Анас та сія мае пэў ныя 

па чуц ці да кня зя Мі ха і ла 

Глін ска га, ці то ў сне, ці то 

на са мрэч, але вы хо дзіць за-

муж за вы бра на га баць кам 

Ся мё на Алель ка ві ча. Са юз 

пад ма цоў ва ец ца са праўд-

ным ка хан нем і аба роч ва ец-

ца ся мей най іды лі яй з два і мі 

дзет ка мі, але жыц цё кня зя 

Ся мё на му сіць пе ра рвац ца 

праз рап тоў ны на пад Ха на 

Ахма та і яго дач кі За іры. 

Апош няя хіт рым і не спра вяд-

лі вым уда рам на жом у спі ну 

за бі вае кня зя, а Анас та сія ў 

сет цы аказ ва ец ца па да рун-

кам Мі ха і лу Глін ска му. Дру гі 

акт ад да дзе ны іх ста сун кам: 

Анас та сія пра га няе Мі ха і ла, 

а ён вы ра тоў вае яе пад час 

чар го ва га на па ду та тар.

У вы пад ках ра бо ты з та кі-

мі ма ла вя до мы мі пе ры я да мі 

за ста ец ца шмат пра сто ры 

для аў тар скіх ва ры я цый і 

спа ку сы іх ра ман ты за цыі. 

Што ста ла і з гіс то ры яй пра 

Анас та сію Слуц кую: гіс та-

рыч ны фон з'яў ля ец ца толь кі 

кан тэкс там, што ру хае сен-

ты мен таль ны сю жэт і пра-

яў ляе ге ро яў. Бе ла рус кая 

пра ва слаў ная зям ля цер піць 

ад ве ра лом ства ін ша вер цаў, 

але га лоў нае тут усё ж лю-

боў ны тры кут нік — цу доў ны 

са юз Анас та сіі з Ся мё нам, 

каб аб яго смер ці больш 

пе ра жы ва лі, цвёр дасць ду-

ху га лоў най ге ра і ні, якая не 

пры мае Мі ха і ла Глін ска га, і 

ўчы нак апош ня га, ад ра ман-

тыч нас ці яко га сэр ца мо жа 

спы ніц ца, ка лі ён ня гле дзя-

чы ні на што вы ра тоў вае 

Анас та сію і яе го рад ад лі-

ха дзе яў-та тар.

Дру гі раз за пар — мы 

па мя та ем па ста ноў ку «Са-

ла мея», прэм' е ра якой пе-

ра но сі ла ся быц цам з-за 

скар гі вер ні каў — Вя лі кі 

тэ атр рас каз вае гле да чам 

пра жыц цё ра шу чай, моц-

най, сме лай жан чы ны, што 

ад да на ка хае, за ва роч вае 

свет ва кол ся бе і ру хае гіс-

то рыю. Пры чым рас каз вае 

з мі ні ма лісц кі мі, але шмат-

гран ны мі дэ ка ра цы я мі, лёг-

кі мі су кен ка мі і са ба ля мі на 

пля чах, энер гіч ным Ха нам 

Ахма там, хіт рым вы гі нан-

нем За іры, на стой лі вым 

збі ран нем вой ска Анас та-

сі яй.

На пэў на, ёсць у па ста-

ноў цы рэ ве ранс у бок пра ва-

слаўя, якое ма ец ца на ўва зе 

ў дэ ка ра цы ях і па лы мя ных 

зва ро тах Анас та сіі да Бо га 

ў цяж кую хві лі ну. Ну і ні чо га, 

каб не аб са лют ныя зла чын-

цы без прын цы паў та та ры, 

ха ця ў цэ лым ба лет па збег-

нуў спро шча ных аб са лю таў, 

маў ляў, ка лі ка хан не, дык 

на заў сё ды, ка лі ты моц ная, 

дык усіх пе ра мо жаш. Ёсць 

тут на ват са зва ро там да 

гіс то рыі ад на ча со вае яе 

ад маў лен не, та му што яна 

слу жыць толь кі на го дай рас-

ка заць пра ка хан не (ці ка-

хан ні), у якое мож на як ма га 

больш да даць ад ся бе.

Але му зы ка, мо ва це ла 

(усё ж ба лет нае мас тац-

тва — вя лі кае) і не за леж ны 

шмат ок бе ла рус кай зям лі — 

у прэм' ер най па ста ноў цы тэ-

ат ра опе ры і ба ле та. Дак лад-

на (ка лі не шу каць паў то раў і 

не сты ко вак) но вы бе ла рус кі 

пра ект Вя лі ка га, які пе ра нёс 

на шае ХVІ ста год дзе на сцэ-

ну, па каз вае, што зва рот да 

гіс то рыі мо жа даць без дань 

маг чы мас цяў для ства рэн ня 

ві до вішч на га ба ле та.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Фота 

Андрэя САЗОНАВА.

БЕ ЛА РУСЬ ХVІ СТА ГОД ДЗЯ 
НА СЦЭ НЕ 

ВЯ ЛІ КА ГА ТЭ АТ РА
Як ін тэр прэ та ваць мі ну лае, 

каб рас ка заць ра ман тыч ную гіс то рыю
Мы ча ка лі ад тэ ат ра опе ры і ба ле та чыс та бе ла рус кай 

па ста ноў кі і да ча ка лі ся «Анас та сіі» — страш на пры-

го жа га двух ак то ва га ба ле та пра Анас та сію Слуц кую, 

та тар скія на па ды і ка хан не. Му зы ка Вя ча сла ва Куз ня-

цо ва, ліб рэ та Ана то ля Дзя лен дзі ка (аў та ра сцэ на рыя 

кі на філь ма «Анас та сія Слуц кая»), ха рэа гра фія Юрыя 

Тра я на і эпі зод з бе ла рус кай гіс то рыі, які мы ма ла ве-

да ем, та му мо жам па-роз на му абы гры ваць, ува со бі лі-

ся ў но вай па ста ноў цы Вя лі ка га.

Прэм' е раПрэм' е ра

Тэ атр рас каз вае 
гіс то рыю 
з мі ні ма лісц кі мі, 
але шмат гран ны мі 
дэ ка ра цы я мі, 
па вет ра ны мі су кен ка мі 
і са ба ля мі на пля чах, 
энер гіч ным Ха нам 
Ахма там, хіт рым 
вы гі нан нем За іры, 
на стой лі вым збі ран нем 
вой ска Анас та сі яй.

Ба лет «Анас та сія» 
звяр та ец ца 
да ХVІ ста год дзя 
ў на шай гіс то рыі 
і жыц ця вы му ша най 
быць моц най, каб 
аба ра ніць сва іх дзя цей 
і го рад, жан чы ны.

Жан на ГРАК: 
ін ста ля цыя «На сцен ны ма лю нак».


