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У пад мур ку но вай опе ры Вя лi ка га вя до-

мая каз ка Са му i ла Мар ша ка «Ко шчын дом». 

Ва кол Кош кi кру цi ла ся шмат пры хвас няў, га-

то вых ус хва ляць ба га тую гас па ды ню, у якой 

бы лi над звы чай ныя цi ка вiн кi, на прык лад, та-

кiя не вя до мыя ка зач ным звя рам «га джэ ты», 

як люс тэр кi. Ад нак яны за кры лi свае дзве ры 

ад бы лой сяб роў кi, як толь кi ў той зда ры ла ся 

бя да. У гiс то рыi пра мi ла сэр насць i ўмен не 

да ра ваць крыў ды тым, ка му па трэб на да па-

мо га (як па мя та ем, вы ра та ва лi ня шчас ную 

тыя пля мен нi кi, якiх яна ка лiсь цi i на па рог 

до ма не пу шча ла) шмат аў дыя- i муль ты плi-

ка цый ных вер сiй. Гэ та зна чыць, што ў гле-

да чах, якiя лю бяць вы бi раць для ся мей ных 

па хо даў зна ё мыя наз вы, дак лад на ня ста чы 

не бу дзе.

Ра дуе, што ў якас цi мас та ка-па ста ноў-

шчы ка тэ атр на рэш це за пра сiў Ка ця ры-

ну Шы ма но вiч, якая коль кi га доў пра цуе ў 

шта це Опер на га, ад нак аў тар скiя за ка зы ў 

асноў ным атрым лi вае па-за род ны мi пад-

мост ка мi. Да ве рыў шы ся ма ла дой мас тач цы, 

наш Вя лi кi атры маў ня звык лую для ай чын-

най оперы, але над звы чай га вар кую сцэ-

наг ра фiю.

У сва iх твор чых по шу ках спа да ры ня Ка-

ця ры на пай шла ад све та ад чу ван ня дзi ця цi. 

Ка лi на афi шы ста вiц ца ўзрос та вы цэнз 0+, 

то на ту раль ным вы гля дае вы ра шэн не сцэ-

наг ра фii ў вы гля дзе кан струк та ра для са мых 

ма лень кiх. Мас тач ка, гу ля ю чы, пе ра тва рае 

ша ры ў сон ца, трох кут нi кi — у да хi i эле мен-

ты iн тэр' ераў, паў сфе ры — то ў арэ лi, то ў 

крэс лы, а звы чай ны пра ма ву голь нiк — пры 

да па мо зе вi дэа пра ек цыi ад Сяр гея На вiц-

ка га — у пi я нi на. На ват па жар спа да ры ня 

Шы ма но вiч ма люе не чыр во ны мi язы ка мi 

по лы мя, якiх ча ка юць да рос лыя, а чор ны мi 

штры ха ва ны мi лi нi я мi: ме на вi та так ро бяць 

са мыя ма лень кiя, ка лi ад люст роў ва юць тое, 

ча го па ло ха юц ца. «Ко шчын дом» бу ду ец ца 

на чыс цi нi бе ла га i бла кiт на га, на га рэз лi-

вас цi жоў та га, зя лё на га i ру жо ва га ды спа-

лу чэн нях так лю бi мых Ка ця ры най мят на га i 

ажы на ва га ко ле раў. Та кое ка ла рыс тыч нае 

вы ра шэн не да па ма гае вы хоў ваць густ ма-

ле чы, а пра ста та сцэ нiч ных фор маў спры яе 

раз вiц цю фан та зii.

Мас тач ка ра зам з рэ жы сё рам Да р'яй 

Па та тур ка ад мо вi ла ся ад тра ды цый на га 

ра шэн ня пры ча пiць усiм ар тыс там ву шы i 

хвас ты. Ак цё ры вы хо дзяць у за баў ных аб'-

ём ных кас цю мах, а зра зу мець, хто ёсць хто, 

да па ма га юць ляль кi. На ма ёй па мя цi так 

ак тыў на на сцэ не Опер на га яны вы ка рыс-

тоў ва юц ца ўпер шы ню. Усе га лоў ныя пер-

са на жы — план шэт ныя ляль кi ў рост ча ла-

ве ка, якiх са лiс ты ка та юць на спе цы яль ных 

плат фор мах на ко лах. Па рсюч коў, ку ра нят i 

ка ця нят зра бi лi на трыс цi нах, а хор на дзя лi-

лi плос кас ны мi ляль ка мi. Над iмi пра ца ва ла 

не каль кi твор чых ка ман даў, у тым лi ку да 

ства рэн ня па клi ка лi вы дат на га мас та ка-бу-

та фо ра з Тэ ат ра ля лек Але га Нi ка лай чы ка.

Са лiс там вi да воч на па да ба ла ся гуль ня ў 

каз ку, мо та му воб ра зы, зной дзе ныя Але-

най Бун дзе ле вай, Анд рэ ем Клi по, На стас-

сяй Кар даш, Юры ем Ба лоць кам ды iн шы мi, 

ад ра зу зна хо дзi лi вод гук у за ле. Так са ма 

з'я вi ла ся маг чы масць па ка заць ся бе на поў-

ную моц i дзе ю ча му пры Вя лi кiм Дзi ця ча му 

му зыч на му тэ ат ру-сту дыi пад кi раў нiц твам 

Але ны Ня рон скай: ме на вi та яе вы ха ван цы 

вы бя га юць на сцэ ну ў воб ра зах ня ўрымс-

лi вых на шчад каў не ка то рых га лоў ных ге-

ро яў.

Для Да р'i Па та тур ка ва каль ная каз ка — 

доў га ча ка ны рэ жы сёр скi дэ бют (да гэ та га 

яна пра ца ва ла асiс тэн там опер ных рэ жы сё-

раў i ста вi ла га ла-кан цэр ты на род най сцэ не). 

Та му ча сам бра ка ва ла ары гi наль нас цi ма-

люн ку пэў ных мi зан сцэн, не заў сё ды атрым-

лi ва ла ся вы трым лi ваць тэм па рытм дзе ян ня 

i па мак сi му ме вы ка рыс таць маг чы мас цi, 

за кла дзе ныя ў сцэ наг ра фii. I ўсё ж абра ны 

ёй сiн тэз роз ных вi даў тэ ат раль на га мас-

тац тва да па мог спек так лю пе ра тва рыц ца ў 

ды на мiч нае вi до вi шча, а яно да та го ж, пры-

цяг нуў шы ўва гу фор май, ляг чэй на ву чыць 

дзя цей слу хаць арыi, каб паз ней пе рай сцi да 

больш скла да ных му зыч ных тво раў.

Мiж iн шым, «Ко шчын дом» з'я вiў ся па ўсiх 

пра вi лах тэ ат раль на га пра ек та: спа чат ку 

Опер ны аб вяс цiў у сац сет ках кон курс фо-

та здым каў ву са тых-па ла са тых, у са мiм тэ ат-

ры з'я вi лi ся маг нi цi кi з пер са на жа мi опе ры, 

а най леп шым су ве нi рам ста ла ад мыс ло вая 

пра грам ка. У бук ле це ў вы гля дзе дам ка з пра-

раз ным акен цам ёсць не толь кi iн фар ма цыя 

пра рэ жы сё раў i вы ка наў цаў: не каль кi ста ро-

нак ад да дзе на пад за баў кi для дзя цей, раз-

ма лёў ку, по ле для на ле пак (якiя iдуць тут жа 

ў кам плек це), цi ка вiн кi пра ко шак i на ват 

пра вi лы па во дзiн у вы пад ку па жа ру.

Звы чай на пра грам кi абы хо дзяц ца пе ра-

лi кам дзе ю чых асо баў, але дзе цям яны мо-

гуць да па маг чы за ма ца ваць ад чу ван нi пас ля 

пра гля ду, а ў гэ тым вы пад ку ўра жан не, што 

тэ атр — гэ та так жа кру та, як мульт фiль мы з 

рас ты ра жа ва ны мi пер са на жа мi-цац ка мi.

Прэм' ер ны спек такль ад Да р'i Па та тур ка 

до рыць над зею, што дзi ця чы рэ пер ту ар Вя-

лi ка га пры но вым кi раў нiц тве тэ ат ра ча кае 

дру гое ды хан не. Яшчэ ня даў на опе ры i ба ле-

ты для ма ле чы маг лi знi каць з рэ пер ту а ра на 

паў го да, i та ды ма лод шых школь нi каў мож на 

бы ло вес цi хi ба што на ве ча ро вы спек такль. 

Ця пер жа тэ атр сле дам за «Ко шчы ным до-

мам» аб вя шчае пла ны на на ступ ную дзi ця чую 

опе ру: у дру гой па ло ве 2020 го да на гэ тай сцэ-

не па вi нен з'я вiц ца «Пi но кiа» Гло рыi Бру нi.

На стас ся ПАНК РА ТА ВА.

Фота з сайта Вялікага тэатра.

Дзi ця чы мi опе ра мi на ша га гле да ча не пес цяць: апош нi раз на но вую наз ву ма-

лод шае па ка лен не за пра ша лi пяць га доў та му. Са ка вiк пе ра ла мiў сi ту а цыю: Вя-

лi кi тэ атр вы пус цiў па ста ноў ку для са мых ма лень кiх «Ко шчын дом» на му зы ку 

Паў ла Валь дгар та. Ад нак на ўнi каль насць гэ ты спек такль мо жа прэ тэн да ваць 

не толь кi па фак це свай го з'яў лен ня. На пер шых пас ля прэм' ер ных вы ха даў па-

ка зах мож на са мiм па гля дзець, як рэ жы сёр Да р'я Па та тур ка i мас так Ка ця ры на 

Шы ма но вiч да па ма га юць дзе цям на свае во чы ўпэў нiц ца, што опе ра мо жа быць 

та кая ж кру тая, як лю бы на ва мод ны мульт се ры ял.

Вя до ма му куль тур на му цэнт ру 

«Кор пус», каб апла цiць ме сяч ную 

арэн ду па мяш кан ня на пра спек це 

Ма шэ ра ва, ка му наль ныя i экп лу а-

та цый ныя ра хун кi, не аб ход на са-

браць 10 ты сяч руб лёў (ад су мы 

трэ ба ад няць пра цэнт, якi ад лiч-

ва ец ца фанд рай зiн га вай плат фор-

ме). «Гэ тая су ма не ўклю чае ў ся бе 

за роб кi аль бо пад трым ку па мяш-

кан ня ў чыс цi нi — яна па трэб ная 

прос та для та го, каб цэнтр не ад-

клю чы лi ад ка му нi ка цый i не за бра-

лi за ня вы пла ту», — ка жа за сна-

валь нiк i арт-ды рэк тар «Кор пу са» 

Аляк сандр Баг да наў.

«Кор пус» пе ра нёс ка ля са ра ка 

за пла на ва ных ме ра пры ем стваў: 

яшчэ да та го, як COVID-19 стаў 

рас паў сюдж вац ца, гра фiк куль тур-

на га цэнт ра быў рас пi са ны да кан-

ца чэр ве ня. Ця пер усе су пра цоў нi кi, 

апроч трох кi раў нi коў, ад пу шча ны 

ў не аплат ныя ад па чын кi. Мiж тым 

пля цоў ка рых туе вi дэа шоу, тэс цi-

руе вi дэа транс ля цыi ве ча рын «Ня-

дзе ля» i пла нуе пе ра вес цi лек цыi 

«Кор пус га во рыць» у ан лайн-фар-

мат, да та го ж скла дае гра фiк ме-

ра пры ем стваў на ле та i во сень — 

у яго так са ма ўвой дуць кан цэр-

ты куль та ва га клу ба «Бруг ге», 

якi вы му ша ны быў за крыц ца як-

раз праз не маг чы масць вы ка наць 

арэнд ныя аба вяз кi з-за стра ты на-

вед валь нi каў.

Фi нан са выя аба вяз кi ста лi скла-

да нас цю i для га ле рэi су час на га 

мас тац тва «Ў», якой так са ма па-

тра бу ец ца са браць 10 ты сяч руб-

лёў. «Гэ та той мi нi мум, з якiм мы 

змо жам хоць не як за стац ца на 

пла ве i не да зво лiць на шай пра сто-

ры рас тва рыц ца ў пра сто ры. Гэ тыя 

гро шы да зво ляць нам нес цi рас-

хо ды па пад тры ман нi га ле рэi i за-

крыц цi фi нан са вых аба вяз каў, не 

па зба вiц ца на тхнен ня i ап ты мiз му i 

пас ля за кан чэн ня гэ та га ня лёг ка га 

пе ры я ду су стрэц ца з ва мi ўсi мi на 

вы ста вах, лек цы ях i дыс ку сi ях», — 

га во рыц ца ў зва ро це ка ман ды да 

па тэн цый ных да на та раў.

Пра сто ра «Дру гi па верх» зна-

хо дзiц ца ў тым жа бу дын ку, што 

i «Кор пус». На яе па трэ бы — усё 

тыя ж арэнд ныя, ка му наль ныя i экс-

плу а та цый ныя пла ця жы — у рам ках 

ак цыi #АртПраязны трэ ба са браць 

тры ты ся чы руб лёў, а най буй ней-

шая част ка гэ тай су мы му сiць пай-

сцi за арэн ду да 5 кра са вi ка.

«Мы не ча ка ем, што з бя ром 

поў ную су му, але на ват яе част ка 

нам да па мо жа, — ка жа су за сна-

валь нi ца i арт-ме не джар «Дру го га 

па вер ха» Да р'я Ска ра ход кi на. — 

Мы таксама думаем, што можам 

рабіць у гэтых умовах. Маг чы ма, 

мы за пус цiм вi дэа са лон для ад на го 

цi для сям'i: тыя, хто ўжо ста мiў ся 

ся дзець до ма, — а ма са вых ме ра-

пры ем стваў па прос ту ня ма — змо-

гуць прый сцi да нас i па гля дзець 

фiльм на вя лi кiм эк ра не i ў доб рай 

якас цi. Аль бо па пра ца ваць — та кi 

ка вор кiнг на ад на го. Па спра бу ем 

пра су нуць гэ тыя iдэi i па гля дзiм, 

якая бу дзе рэ ак цыя».

Ка ман да пра сто ры скла дае два 

ча ла ве кi i ўсе на дзён ныя пы тан нi 

па куль вы ра шае ў ан лайн-рэ жы-

ме. «Апош нiм ча сам з на шай аў-

ды то ры яй мы ка му нi ку ем ан лайн i 

не як на ват не ча ка лi, што з яе бо ку 

атры ма ем та кую пад трым ку — лю-

дзi не толь кi пе ра лiч ва юць гро шы 

на на шу кам па нiю на Molamola, 

але i шмат пi шуць нам».

Ка ман да куль тур на га ха ба 

Ок16, што на ву лi цы Каст рыч нiц-

кай, у гэ тыя днi на 90 пра цэн таў 

пра цуе дыс тан цый на, але ў тым жа 

рэ жы ме. «Ця пер мы зай ма ем ся 

пы тан ня мi, на якiя ра ней не бы ло 

ча су, — у нас з'я вi ла ся маг чы масць 

вы ву чыць ры нак i до свед ка лег i 

пры ду маць, як гэ та ска рыс таць у 

да лей шым, — ка жа арт-ды рэк тар 

Ок16 Ма рыя Ка лес нi ка ва. — Як раз 

та кiя скла да ныя пе ры я ды сты му лю-

юць ад кры ваць но выя га ры зон ты i 

да вед вац ца пра неш та но вае».

Праз удзел у ак цыi #АртПраяз-

ны куль тур ны хаб кан цэнт ру ец ца 

на ад рас най пад трым цы ка лег — 

мас та коў, му зы кан таў, ак цё раў, з 

якi мi су пра цоў нi чае ўвесь час. На 

плат фор ме Molamola ён раз лiч вае 

са браць 1550 руб лёў, а тым ча сам 

шу кае но выя спо са бы зай мац ца 

мас тац твам.

«Мы ад кры лi Youtube-ка нал, 

якi бу дзе за паў няц ца ра бо та мi на-

шых ар тыс таў — iн тэр в'ю, за пi са-

мi па ста но вак, пер фор ман саў i 

кан цэр таў, — i ак тыў на раз вi ва ем 

свой Telegram-ка нал. У та кiх умо-

вах апроч вось та кiх кам па нiй, як 

#АртПраязны, дзе мы атрым лi ва ем 

гро шы праз тое, што га ра джа не ра-

зу ме юць каш тоў насць на шай пра цы 

i пад трым лi ва юць яе, дру гой маг чы-

мас цю за ра бiць мо жа быць ма не ты-

за цыя Youtube- i Telegram-ка на лаў, 

але, ка неш не, гэ та ня блiз кая перс-

пек ты ва», — дзе лiц ца Ма рыя.

У ак цыi #АртПраязны апроч 

зга да ных удзель нi ча юць пля цоў ка 

«Арт Cядзiба», пра ек ты ARTONIST, 

VEHA, ZNYATA ды iн шыя. Пад тры-

маць iх мож на на фанд рай зiн га-

вай плат фор ме molamola.by, дзе 

ўсе кам па нii са бра ныя ў асоб ную 

ўклад ку. Апроч гэ та га ў Instagram 

дзей нi чае па доб ная ак цыя 

#АртНаКарантине, дзе апуб лi ка ва-

на больш за во сем сот ра бот, якiя 

мож на на быць па знi жа най ца не.

Iрэ на КА ЦЯ ЛО ВIЧ.

«Кор пус», Ок16 цi га ле рэя «Ў» — 
куль тур ным пля цоў кам па трэб на да па мо га

На сцэ неНа сцэ не

ВУ СА ТЫ ФЕ НIКС ОПЕР НА ГА РЭ ПЕР ТУ А РУВУ СА ТЫ ФЕ НIКС ОПЕР НА ГА РЭ ПЕР ТУ А РУ
Упер шы ню за пяць га доў: рэцэнзія на новую дзi ця чую опе ру Вя лікагаУпер шы ню за пяць га доў: рэцэнзія на новую дзi ця чую опе ру Вя лікага

Куль тур ныя ар га нi за цыi i пра ек ты, што праз рас паў сю джан не 

ка ра на вi ру са стра цi лi на вед валь нi каў, але не стра цi лi ра хун кi, 

якiя трэ ба аплач ваць, звяр ну лi ся па да па мо гу да звы чай ных 

лю дзей. Па коль кi ра бо та ў штат ным рэ жы ме ця пер для iх 

не маг чы мая, на фанд рай зiн га вай плат фор ме Molamola 

ад кры ла ся кам па нiя па збо ры срод каў #АртПраязны, праз 

якую лю бы ча ла век мо жа фi нан са ва пад тры маць кан крэт ныя 

куль тур ныя цэнтр цi пра ект. Га вор ка ня рэд ка iдзе не толь кi 

пра пад тры ман не арт-пля цо вак у час, ка лi яны не мо гуць 

за раб ляць гро шы сва ёй не па срэд най дзей нас цю, але i пра 

вы ра та ван не iх ад за крыц ця.

www.tripadvisor.ru


