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Прэм' е ра спек так ля ад бы-

ла ся ў го ра дзе над Со жам 

12 лі пе ня. Да рэ чы, і пес ня са 

сцэ ны гу чыць вя до мая. І ры бы 

з'яў ля юц ца ў роз ных аб ліч чах. 

І ад мет нае мас тац кае ра шэн не 

сціп лых па кош це дэ ка ра цый і 

кас цю маў (мас так Тац ця на 

Сты сі на) рэ за ні руе з тым, што 

тут ад бы ва ец ца на пра ця гу 

дзвюх з па ло вай га дзін.

Па сю жэ це га лоў ная ге раі-

ня Ле на вяр та ец ца ту ды, дзе 

пра хо дзі ла яе дзя цін ства, і ў 

по шу ках га лоў ных ад ка заў 

раз маў ляе з ма ці, сяб ра мі 

і пер шым ка ха ным. «Ры ба 

ма ёй ма ры» — дып лом ная 

ра бо та Да ні лы Фі лі по ві ча, 

вы пуск ні ка кур са Мі ха і ла 

Ле ві ці на ў Ра сій скім ін сты-

ту це тэ ат раль на га мас тац-

тва. Аў та ры аха рак та ры за-

ва лі жанр спек так ля як «ня-

стрым ная ве ся лосць, якая 

пе ра хо дзіць у слё зы і на зад»: 

пры нам сі, кі даць гле да ча ў 

та кія су праць лег лыя на строі 

ў іх атры ма ла ся. Ве ся лосць, 

праў да, ча сам зда ец ца кры-

ху мар кот най, за тое шчы ра 

па су ма ваць пад ба ра бан ны 

бой аб ня спраў джа ных 

на дзе ях да во дзіц ца.

Спек такль па ста ві лі 

ма ла дыя і, зда ец ца, для 

ма ла дых, якім на да ку-

чы лі звыч ныя фор мы, 

та му чул лі выя гіс то рыі 

«ста ра даў ніх» ча соў 

су сед ні ча юць з апан та-

ны мі тан ца мі пад ін стру-

мен таль ны нью-джаз 

і хіп-хоп, а тыя, у сваю 

чар гу, змя ня юц ца фі ла-

соф скі мі вер ша мі зна-

ка мі тых паэ таў-шас ці-

дзя сят ні каў.

П'е са Але ны Іса е вай 

«Пра маю ма му і пра 

мя не», аба зна ча ная 

са мім дра ма тур гам як 

«школь ныя са чы нен ні», 

ста ла вя до май на сты ку 

ты ся ча год дзяў. Да ні ла 

Фі лі по віч ім пра ві за ваў з тэкс-

там, але га лоў на га ўсё ж не 

змя няў, а Ле ну згод на з яго 

ра шэн нем іг ра юць ад на ча-

со ва дзве акт ры сы — Ве ра 

Грыц ке віч і Іры на Куб ліц кая: 

раз двой ван не асо бы дае 

маг чы масць уба чыць ам бі-

ва лент насць па чуц цяў.

Ад чу ван ні, стра хі, комп-

лек сы шас нац ца ці га до вай 

дзяў чы ны, якая не ве дае, 

ча го жа дае больш — быць 

зна ка мі тай аль бо шчас лі вай, 

акт ры сы ўда ла пе ра да юць і 

эмо цы я мі, і плас ты кай, і го-

ла сам. Пе ра па ды на строю, 

со рам і спро бы зра зу мець 

тое, што зра зу ме еш толь кі 

пе ра жыў шы аса біс та, — ку-

ды без спрад веч ных уз рос-

та вых праб лем, ка лі на стаў-

ні цы зда юц ца ня здоль ны мі 

на ка хан не, чу жыя жа дан ні 

пры ма юц ца за свае, а по шук 

вы со ка га пры зван ня аб лом-

ва ец ца аб рэ ча іс насць.

Ста рэй шыя ге ра і ні, якіх 

іг ра юць Ала Ле ная (ма ці) і 

Свят ла на Яфі ма ва (жан чы-

на), спра бу юць не ча му на ву-

чыць ма ла дых, але жыц цё вы 

во пыт аказ ва ец ца не дас ка-

на лым ва ўсіх. У прад стаў-

ні коў роз ных па ка лен няў за-

ста юц ца спрэч ныя пы тан ні, 

пры гэ тым ма лод шыя ўпар та 

паў та ра юць па мыл кі ста рэй-

шых, асаб лі ва там, дзе раз-

мо ва ідзе пра ка хан не, а без 

яго ж ні як.

Пя ці га до вая дзяў чын ка, 

на ву ча ная ма ці, што «да рыць 

трэ ба неш та та кое, што та бе 

са мой до ра га, інакш па да-

ру нак не мае сэн су», ад дае 

сяб роў цы лю бі мую ляль ку 

з чыр во ным пласт ма са вым 

бан там. А ў вы ні ку бяс кон-

ца хва лю ец ца: «Хі ба яна 

для Лен кі што-не будзь зна-

чыць? Лен ка не ха дзі ла з ёй 

да зуб но га і на мо ра з са бой 

не бра ла, а я бра ла і ледзь 

яе там не ўта пі ла. Не, гэ та 

ўсё ня пра віль на, што трэ ба 

да рыць тое, што до ра га. Як 

гэ та мож на да рыць тое, 

што до ра га? Тое, што 

до ра га, з гэ тым нель га 

рас ста вац ца — а ка лі 

мо жаш рас стац ца, то 

якое ж яно да ра гое?»

Яў ге нія Кань ко ва, 

якая ўсё жыц цё іг ра-

ла тра вес ці, у ро лі ба-

бы Раі ўзды ма ец ца да 

са праўд най тра ге дыі. 

У ад каз на рэп лі ку сяб-

роў кі Зі ны, якая пад час 

вай ны на пі са ла на яе 

да нос, Рая пра ніз лі ва 

ад каз вае: «Ку ды ж я 

ця бе кі ну, Зі на? У мя-

не ж, акра мя ця бе, ні-

ко га на ўсім све це. 

І по тым... не мне ця бе 

су дзіць. Ты ка лі ў чым і 

ві на ва тая, дык ад па ку-

та ва ла ўжо...»

Гіс то рыі пер ша га ка хан ня 

раз но сяц ца па мі ну лым ста-

год дзі, але школь ны і фран-

та вы кон кур сы пры га жос ці 

аб' яд ноў ва юць мак сі ма лізм 

ге ра інь. Ад на з іх вы маў ляе, 

зда ец ца, га лоў нае, што аб'яд-

ноў вае жан чын спек так ля: 

«І зу сім гэ та ка хан не маг ло б 

стаць для мя не не ня шчас-

ным, ка лі б я ве да ла, як ся бе 

па во дзіць. Але я ўяў лен ня не 

ме ла, што мне ра біць з гэ тым 

хлоп чы кам Ся ро жам, акра-

мя як ма рыць пра яго зда лёк, 

уз дрыг ваць ад гу каў яго го-

ла су, чыр ва нець, су ты ка ю-

чы ся ў дзвя рах, ня мець, ка лі 

ён звяр та ец ца з пы тан нем, 

хут ка ад во дзіць во чы, каб не 

су стрэц ца по гля да мі».

Муж чы ны ў спек так лі 

за ва рож ва юць — усе два: 

Анд рэй Шыд лоў скі, які мае 

пэў ны до свед, і зу сім ма ла ды 

Па вел Са лаў ёў. Шчы рас цю, 

апан та нас цю, ан самб ле-

вас цю і пры ваб ным тор сам. 

Спек такль, без умоў на, жа-

но чы, але ж муж чы ны тон ка 

(а ча сам і гра тэск на) пад-

крэс лі ва юць скла да нас ці 

ста сун каў па між па ла мі.

Прэм' е рай «Ры бы ма ёй 

ма ры» за крыў ся 80-ы тэ ат-

раль ны се зон Го мель ска га 

аб лас но га дра ма тыч на га тэ-

ат ра. Пад лет кі ўба чы лі свае 

не ўра тыч ныя ўяў лен ні пра 

жыц цё, а да рос лыя ра за бра-

лі ся ў тым, чым на самрэч 

з'яў ля ец ца іх кло пат аб на-

шчад ках. Пад над рыў ную 

ўкра ін скую пес ню «Тримай» 

Хрыс ці ны Са ла вей у фі на ле.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Фо та 

Ула дзі мі ра СТУ ПІН СКА ГА.

На ад кры тай пра сто рыНа ад кры тай пра сто ры

Га рад скія сім фо ніі 
з Ма нюш кам

Лон дан і Па рыж за гу чаць на чар го вым кан цэр це 

пра ек та «Кла сі ка ля Ра ту шы» — сён няш ні ве чар 

у ста лі цы зро біць му зыч ная ка пэ ла «Са но рус» 

пад кі раў ніц твам ды ры жо ра Аляк санд ра Ху ма лы, 

а пра гра му скла дуць шэ дэў ры, ство ра ныя пад 

на тхнен нем ад га ра доў.

Гэ та ўжо трэ ці кан цэрт у Мін ску, і яго тэ ма — «Кла сі ка 

ў вя лі кім го ра дзе». Ка пэ ла «Са но рус» вы ка нае на ве я-

ную Лон да нам «Сім фо нію № 96» Юзе фа Гай дна, Па-

рыж скую сім фо нію Воль фган га Ама дэя Мо цар та, «Вяс ну 

ў Апа ла чы» Аа ра на Коп лен да і вя лі кую част ку ве ча ра 

пры све ціць Ста ні сла ву Ма нюш ку, двух сот год дзе яко га 

мы сё ле та ад зна ча ем.

На га да ем, гэ та ўжо пя ты фес ты валь «Кла сі ка ля 

Ра ту шы», што ста ла на го дай ар га ні за ваць кан цэр ты ў 

пя ці бе ла рус кіх га ра дах, апроч Мін ска, — у Ві цеб ску, 

Грод не, Го ме лі і Брэс це.

Сён няш ні ста ліч ны кан цэрт — трэ ці з шас ці, у бу-

ду чыя су бо ты ў Верх нім го ра дзе вы сту пяць Эс тон скі 

ду ха вы ар кестр «Сак сон», Дзяр жаў ны ка мер ны і Прэ зі-

дэнц кі ар кест ры Бе ла ру сі. Ар га ні за та ры фес ты ва лю — 

Мін скі га рад скі вы ка наў чы ка мі тэт, кам па нія velcom | A1 

і «Мінск кан цэрт».

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры

Не дыс кры мі на цыя 
і ін шы ра курс

Дзве вы стаў кі, на якія вар та 
сха дзіць у Мін ску

Аў та ры з «пе ры фе рыі на шай ува гі» і ма ну мен-

таль на-дэ ка ра тыў нае мас тац тва — на гэ тым тыд ні 

ў ста ліч ных арт-пра сто рах ад кры лі ся дзве вар тыя 

ўва гі экс па зі цыі. Га ле рэя «Ў» пра цяг вае свой пра-

ект «Каст рыч ніц кая: усё ўклю ча на! усе ўклю ча-

ны!», а Па лац мас тац тва па каз вае аў тар скія тэх ні кі 

мас та коў-ма ну мен та ліс таў. Пер шае мес ца ад кры-

вае на вед валь ні ку ад ну пер со ну — Ге на дзя Гра ка, 

а дру гое ўво дзіць у цэ лую плынь і дае маг чы масць 

са ма стой на вы лу чыць яе ха рак та рыс ты кі.

Ка лі га ле рэя «Ў» ака за ла ся на ту со вач най Каст рыч-

ніц кай, у яе з'я ві ла ся ідэя ар га ні за ваць цэ лы шэ раг ме-

ра пры ем стваў, на кі ра ва ных на тое, каб зра біць ву лі цу 

больш да ступ най і ад кры тай для лю дзей. Тут ма ец ца 

на ўва зе як без бар' ер ная пра сто ра, так і арт-дзей насць, 

пры све ча ная «не дыс кры мі на цыі».

Ідэя афор мі ла ся ў пра ект «Каст рыч ніц кая: усё ўклю-

ча на! усе ўклю ча ны!», у рам ках яко га 30 лі пе ня ад-

кры ла ся вы стаў ка «Пры трым лі вац ца бе ла-чор най лі ніі» 

Ге на дзя Гра ка — вя до ма га ў лі на гра вю ры 82-га до ва га 

мас та ка, яко га «жыц цё вы нес ла за ме жы на ша га ўспры-

няц ця».

Экс па зі цыя па ка жа ра бо ты роз ных га доў і асоб на — 

спе цы яль на на дру ка ва ныя тво ры, да ступ ныя для на-

быц ця. Трэ цяй част кай вы стаў кі ста не рэ кан струк цыя 

май стэр ні Ге на дзя Гра ка, дзе ён аса біс та па ка жа пра цэс 

ства рэн ня лі на гра вю ры.

Усё гэ та мае мэ тай за даць пы тан ні аб ак ту аль нас ці 

ў арт-сфе ры, вы вес ці аў та ра з ус кра і ны гіс то рыі мас-

тац тва і даць яму за гу чаць па-но ва му. Экс па зі цыя па-

раў ноў вае 82-га до ва га мас та ка з ма ла ды мі твор ца мі і 

да каз вае, што ра бо та пер ша га — па-за ча сам і па-за 

па рад кам дня.

У сваю чар гу, Па лац мас тац тва 31 лі пе ня ад крыў 

вы стаў ку «Ін шы ра курс», якая па каз вае вы ключ насць 

мас та коў-ма ну мен та ліс таў. У сек цыю ма ну мен таль на-

дэ ка ра тыў на га мас тац тва Бе ла рус ка га са ю за мас та коў 

сён ня ўва хо дзіць больш за сем дзе сят ча ла век — дзя ку-

ю чы іх твор час ці ў мно гіх га ра дах кра і ны бы ло «ство ра на 

ўні каль нае эс тэ тыч нае ася род дзе».

Але «Ін шы ра курс», дзе прад стаў ле на больш за 

сто тво раў трыц ца ці аў та раў, кан цэнт ру ец ца не на ма-

ну мен таль ным мас тац тве, а на стан ко вых кар ці нах 

ма ну мен та ліс таў. Па сло вах ар га ні за та раў, іх жы ва-

піс вы лу ча ец ца тэх ні кай і ад люст роў вае вы ключ ны 

све та по гляд.

Ад сюль і наз ва экс па зі цыі: у «Ін шым ра кур се» мож-

на за ўва жыць свое асаб лі вы па ды ход да мас тац тва і 

жы ва пі су ад тых, чые маг чы мас ці ў твор час ці амаль не 

аб ме жа ва ныя.

Вы стаў ка «Пры трым лі вац ца бе ла-чор най лі ніі» бу дзе 

пра ца ваць да 1 ве рас ня (за гэ ты час у га ле рэі прой дуць 

май стар-кла сы Ге на дзя Гра ка і лек цыя аб яго твор час-

ці), а Па лац мас тац тва за пра шае на «Ін шы ра курс» да 

11 жніў ня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Го мель скі аб лас ны дра ма тыч ны 

тэ атр, апроч ін ша га, стаў ад ным 

з мес цаў пры зна чэн ня гаст роль-

на га ту ра Ку па лаў ска га тэ ат ра 

«Па лес кія хро ні кі», пад час яко га 

ў ча ты рох паў днё вых га ра дах ку-

па лаў цы пра дэ ман стра ва лі спек-

такль «Ра дзі ва «Пру док». Брэст, 

Го мель, Пінск і Ка лін ка ві чы — уся-

го 1200 кі ла мет раў, шэсць па ка заў 

і шэсць сот гле да чоў. Тур за вяр-

шыў ся 26 лі пе ня, і твор чая гру па 

аб вяс ці ла, што яе паў сюль ча ка лі 

анш ла гі.

Ас но вай па ста ноў кі, прэм' е ра якой 

ад бы ла ся ў маі мі ну ла га го да, ста ла 

ад най мен ная кні га Анд ру ся Гор ва та, 

што з Мін ска пе ра ехаў у вёс ку Пру док, 

за вёў ка зу і стаў рас каз ваць у «Фэй сбу-

ку» пра сваё жыц цё-быц цё. «Ра дзі ва 

«Пру док» — пэў ны фе но мен — ста ла 

ад ным з са мых па пу ляр ных бе ла рус кіх 

вы дан няў за апош нія га ды і пры цяг ну ла 

ўва гу тэ ат ра лаў. Да та го ж ака за ла-

ся, што не ка то ры час та му аў тар меў 

не па срэд нае да чы нен не да Ку па лаў-

ска га: Анд русь Гор ват пра ца ваў там 

двор ні кам.

Рэ жы сё рам спек так ля стаў Ра ман 

Па да ля ка, а ро лі вы ка на лі Мі хась Зуй, 

Дзміт рый Еся не віч і Свят ла на Ані кей — 

кож ны з іх фі гу руе ў дру гой кні зе Гор-

ва та «Прэм' е ра» (да рэ чы, па ста ноў цы 

на сцэ не Ку па лаў ска га тэ ат ра па пя рэд-

ні чаў ка рот ка мет раж ны фільм «Ягор», 

рэ жы сё рам яко га быў так са-

ма Ра ман Па да ля ка).

Вы да дзе ная ў 2017 го дзе 

кні га ста ла цу доў ным пры-

кла дам дэ цэнт ра лі за цыі су-

час най бе ла рус кай куль ту-

ры, і тэ ат раль ны спек такль 

пра цяг нуў гэ ты ма тыў: ад ра-

зу пас ля прэм'е ры «Ра дзі ва 

«Пру док» па еха ла ў Ка лін ка-

ві чы (а гэ та двац цаць кі ла-

мет раў ад мес ца дзе ян ня), а 

ў вы ні ку за мест адзін ка вых 

вы ез даў ку па лаў цы ар га ні-

за ва лі дзе ся ці дзён ныя гаст ро лі. Па два 

па ка зы прай шло ў Брэс це і Го ме лі, па 

ад ным — у Пін ску і Ка лін ка ві чах. Па сло-

вах ар га ні за та раў, агуль ная коль касць 

гле да чоў спек так ля пас ля за вяр шэн ня 

ту ру на блі зі ла ся да пя ці ты сяч.

Ге не раль ным парт нё рам па ста ноў кі 

«Ра дзі ва «Пру док», яго па ка заў за ме жа-

мі ста лі цы і ў пры ват нас ці ту ра «Па лес кія 

хро ні кі» ста ла кам па нія velcom | A1.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

ПРА ЯЗЯ І МА ТУЛЬ,
якія жа да юць сва ім дзе цям толь кі даб ра

На сцэ неНа сцэ не

Пры гад ва ец ца ві дэа ро лік, які не ка лі стаў ме мам, — 

пен сі я нер па каз вае злоў ле ную ры бі ну і экс та тыч на 

кры чыць: «Вось яна, ры ба ма ёй ма ры! Язь!» За піс 

атры маў міль ё ны пра гля даў і пры нёс му жчыну на род-

ную сла ву, по тым вя до мы эпа таж ны спя вак на пі саў 

па яго ма ты вах не муд ра ге ліс тую пес ню, што так са ма 

са бра ла ўра джай пры хіль ні каў, і на рэш це «Ры ба ма ёй 

ма ры» ўжо зу сім у ін шым вы гля дзе пры плы ла ў Го-

мель скі аб лас ны дра ма тыч ны тэ атр.

Ку па лаў скі ў ту ры
Ча ты ры бе ла рус кія га ра ды су стрэ лі «Ра дзі ва «Пру док» анш ла га мі


