
Пра ект бе ла рус ка га прадзю-

са ра Во лі Чай коў скай і ра сій-

ска га рэ жы сё ра па ка таў ся па 

цэ лым шэ ра гу кі на фес ты ва-

ляў, ад ра сій ска га «Арт док фэс-

ту» да ні дэр ланд скай «ІDFА», 

з'ез дзіў у Фін лян дыю, Ка на ду, 

Поль шчу, Эс то нію, ЗША са сло-

га нам «Усё, што за ўгод на, мо-

жа зда рыц ца на ра сій скіх да ро-

гах». Са сло га нам і кур' ёз ным 

кі рун кам, у якім па каз ва ец ца 

на са мрэч не толь кі ра сій ская, 

але, ска жам, рус ка моў ная пра-

сто ра, пра ект, зда ец ца, доб ра 

«зай шоў» за меж най пуб лі цы, 

бо ўпі саў ся ў там тэй шую дэ-

ма ні за цыю Ра сіі, якая ча сам 

знач на да па ма гае кі на аў та-

рам пры цяг ваць да ся бе ўва гу. 

Ска жам так, Анд рэй Звя гін цаў 

доб ры не толь кі сва ім тон кім, 

ат мас фер ным і шчы рым кі но, 

але і тым, што трап ляе ў кан'-

юнк ту ру.

З да ро гі і гур та «Тро і ца» тут 

усё па чы на ец ца, да ро гай і кан-

ча ец ца. Увесь фільм скла да ец-

ца з эпі зо даў роз ных ча соў, га-

ра доў і зна чэн няў, і ад кож на га 

ты ў вы ні ку па чы на еш ча каць 

ней ка га зда рэн ня, не прад ба ча-

на га для тых, хто зна хо дзіц ца 

ў аў та ма бі лі, і вель мі жа да на-

га для ця бе. Ава рыі, жы вё лы, 

Ча ля бін скі ме тэа рыт і ін шыя 

па год ныя ка та кліз мы, раз' юша-

ныя лю дзі і бой кі па каз ва юц ца 

пад акам па не мент ка мен та ры-

яў і не да юць спы ніц ца. Як толь-

кі па чы на ец ца но вы эпі зод, ты 

ве да еш, што кі роў ца зна хо дзіц-

ца ў пэў най не бяс пе цы і го ра ча 

жа да еш да знац ца, у чым яна 

за клю ча ец ца на гэ ты раз.

У гэ тым сэн се «Да ро га» — 

вель мі ма ні пу ля тыў ны фільм. 

Мы ўсё яшчэ зна хо дзім ся ў 

сфе ры кі но, яко му ўлас ці ва 

вы клі каць су пер ажы ван не, 

хва ля ван не, спа чу ван не, але 

пад час пра гля ду на пер шы 

план вы сту па юць ін шыя па чуц-

ці. Мы са праў ды ча ка ем но вых 

зда рэн няў і ка зу саў, не за леж на 

ад та го, ня се гэ та ў рэ аль ным 

жыц ці не бяс пе ку, ка лец твы і 

смер ці, гэ та зна чыць за мя ня-

ем ча ла ве чыя па чуц ці на пра гу 

но вых уз ру шэн няў. На ту раль-

на, пе ра ва ро ты ма шын, стрэ лы, 

па ла ю чы лес за да воль ваюць 

гля дац кую ці ка васць і праз гэ-

та не ад пус ка юць ад эк ра на: 

пе ра стаць гля дзець, што яшчэ 

мо жа зда рыц ца на да ро гах, не-

маг чы ма. Пэў ным ін ды ка та рам 

тут вы сту па юць больш ды на-

міч ныя ўстаў кі, у якіх ка рот кія 

вы трым кі з за пі саў ві дэа рэ гіст-

ра та раў зман та ва ны пад драй-

во вую ці ней кую яшчэ му зы ку.

Ка лі ба чыш ава рыі пад пес-

ню «Аў кцы ё на», неш та ўсё ж 

па да ец ца не нар маль ным — ці 

гэ та іро нія над гле да чом, які 

«з'я дае» жу дас нае ві до ві шча 

пад ды на міч ныя бі ты, ці шчы-

рае жа дан не па ка заць да рож-

ныя зда рэн ні як цал кам на ту-

раль ныя ін цы дэн ты, бо на гэ тай 

пра сто ры, маў ляў, інакш быць 

не мо жа. Фо кус у тым, што і гля-

дач пе ра стае ўспры маць ава-

рыі як ава рыі, а гля дзіць на гэ та 

як на ней кі парт рэт вось та кой 

кур' ёз най рэ аль нас ці. Маў ляў, 

па мі ра юць лю дзі — што зро біш, 

гэ та ра сій скія да ро гі.

Што ці ка ва, да ку мен таль ны 

фільм, дзе аў тар на ват не пры-

клаў ру ку да зды мак і рас па ра-

джаў ся толь кі пра вам вы ба ру 

і ман та жом, ча сам вы гля дае 

вель мі кі не ма та гра фіч на. Што 

толь кі па цвяр джае ін тэ гра цыю 

за ко наў кі но ў рэ аль нае жыц цё 

ці на ад ва рот. Тут ёсць дзіў ны 

эпі зод: ма шы на з па са жы ра мі, 

што, ка неш не, ак тыў на ка мен-

ту юць і вы каз ва юць эмо цыі, 

пра яз джае праз па ла ю чы лес. 

На краі да ро гі га рыць ін шая 

ма шы на. Кі роў ца ру ха ец ца па-

воль на. Та кое ска жэн не ко ле-

раў, ад чу ван не су свет най ка-

та стро фы і інт ры га не заў сё ды 

су стра ка юц ца і ў іг ра вым кі но. 

Зом бі-апа ка ліп сіс за пі са лі на 

ві дэа рэ гіст ра тар.

Ча сам ся род та ко га ро ду 
ві дэа, аказ ва ец ца, су стра ка-
юц ца сю жэт ныя эпі зо ды. На 
ад ной вы трым цы дзяў чы на кі-
ну ла свае сум кі ў ма шы ну, а 
кі роў ца з'е хаў. Яна па пра сі ла 
ўла даль ні ка ві дэа рэ гіст ра та ра, 

што ста яў за імі, па ехаць за тым 

аў та ма бі лем, бо гэ та так сіст. 

Яны да гна лі так сі, за бра лі сум-

кі з да ку мен та мі, а скон чы ла ся 

ўсё зна ём ствам «Я Па ша» — 

«Я Да ша».

Кар ці на аха пі ла шмат ха-

рак тэр ных рэ чаў: спо саб вы ра-

шаць кан флік ты — са сту паць 

да ро гу па ві нен той, у ка го ня ма 

мо ла та; спо саб ра ман та ваць 

да ро гі — за кід ваць ме сі ва ў 

лу жы ну; спо саб па ку та ваць — 

вы бя гаць ба са нож на да ро гу 

пе рад ма шы най, са дзіц ца на 

ка пот, а по тым пе ра бя гаць па 

яе да ху. Мядз ве дзя на да ро зе і 

ко ней з сан ямі, якія на еха лі на 

аў та ма біль. Тан кі і клі нінг-сэр-

віс для іх. Хлоп ца, што скраў 

каў ба су з ма шы ны. Дзяў чы-

ну, якая ву чы ла ся кі ра ваць і 

пе ра еха ла праз усю да ро гу, 

зне сла ага ро джы, бо пе ра блы-

та ла пе да лі.

Не менш важ най част кай 

філь ма з'яў ля ец ца не толь кі 

тое, што ад бы ва ец ца пе рад 

ла ба вым шклом, але і па дзеі 

ўнут ры аў та ма бі ля. Ка мен та-

рыі, не цэн зур ныя сло вы, якія 

ўвесь час упля та юц ца ў га вор-

ку, «заі», упа мі нан не Бо га, спо-

саб ка му ні ка ваць, ма не ра га ва-

рыць, цеп лы ня па між сва я ка мі і 

іх ду хоў нае яд нан не пас ля ка та-

стро фы, што зда ры ла ся пе рад 

ва чы ма, не ру хо масць, ка лі ма-

ла дыя лю дзі збі ва юць кі роў цу 

ін шай ма шы ны, — усё так са ма 

склад ва ец ца ў пэў ны ка лек тыў-

ны парт рэт. Не ка жу чы ўжо пра 

тое, што жы выя эмо цыі ста но-

вяц ца важ най част кай на ша га 

ўспры ман ня філь ма і та го, што 

ён дэ ман струе.

«Да ро га», што ска рыс та ла-

ся за пі са мі ві дэа рэ гіст ра та раў, 

па ка за ла по шук но вых фор маў 

і шля хоў су час ным кі не ма то гра-

фам і па спра ба ва ла праз сваю 

ідэю ад люст ра ваць пэў ную 

пра сто ру. Кур' ёз на і ма ні пу ля-

тыў на. Ака за ла ся, мы вель мі 

прос та пе ра клю ча ем ся з да-

ро гі як страш най з'я вы на да-

ро гу як кры ні цу жар таў. Фільм 

Дзміт рыя Ка лаш ні ка ва ў гэ тым 

сэн се больш вы лу ча ец ца сва і мі 

экс пе ры мен та мі над гле да чом, 

чым ство ра ны мі сэн са мі. Пры-

нам сі, экс пе ры мент па ка заў ці-

ка вы вы нік.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Яе лю бяць у тэ ат ры, і не толь-

кі ў Ку па лаў скім, дзе ад бы ла ся 

су стрэ ча-раз мо ва з пра фе са рам 

Тац ця най Ар ло вай пра жыц цё і 

мас тац тва. Яна са бра ла за лу! 

Не бу ду чы па зна валь най праз 

тэ ле ба чан не акт ры сай, рэ жы-

сё рам ці ім прэ са рыа (прад зю-

са рам) з су свет ным імем. Але 

гэ та як па гля дзець. Та му што 

ў той час, ка лі Тац ця на Ар ло ва 

па чы на ла пі саць пра тэ атр, кры-

тык па ві нен быў быць па ве дах і 

мыс лен ні на ўзроў ні рэ жы сё ра, 

яго пра ца фак тыч на бы ла роў-

най па за да чах з пра цай тэ ат-

раль на га ім прэ са рыа. А на конт 

акт ры сы... Бу ду чы дач кой вя-

до ма га ар тыс та і тэ ат раль на га 

вы клад чы ка Дзміт рыя Ар ло ва, 

так ці інакш бы ла па глыб ле на ў 

та ям ні цы гэ тай пра фе сіі.

І дак лад на — заў сё ды ўме ла 

ся бе тры маць на леж ным чы нам 

пе рад вя лі кай аў ды то ры яй (не 

да дуць схлу сіць бы лыя сту дэн ты 

жур фа ка, што прай шлі жур на-

лісц кую шко лу Ар ло вай), і заў сё-

ды бы ло ці ка ва: што ж пра тую ці 

ін шую пра фе сій ную з'я ву ска жа 

Ар ло ва? Як яна гэ та ска жа?

Да гэ туль ці ка вяц ца. На су-

стрэ чы ў тэ ат ры імя Ян кі Ку па-

лы за ла ка мер най сцэ ны бы ла 

паў нют кая. Лю дзі тэ ат ра (рэ жы-

сё ры, ак цё ры, кры ты кі), жур на-

ліс ты (па куль ту ры, гра мад стве 

ці спор це). І аба вяз ко ва — сту-

дэн ты. Яе сту дэн ты — не бы лыя, 

а заў сёд ныя. Прый шлі на чар го-

вую лек цыю Ар ло вай. Якую яна 

пра вя ла на ад ным ды хан ні. На 

гэ ты раз рас каз ва ла пра жыц цё, 

улас нае.

ТЭ АТР
— Мне пры ем на, што гэ та 

ад бы ва ец ца ў тэ ат ры імя Ян кі 

Ку па лы. Гэ та да ра гое для мя не 

мес ца, яшчэ з пас ля ва ен на га ча-

су, ка лі мы, дзе ці ак цё раў, гу ля лі 

ў вай ну і бу да ва лі шта бы, — га-

во рыць Тац ця на Ар ло ва. — Мой 

штаб быў па бу да ва ны на па жар-

най лес ві цы гэ та га бу дын ка. 

Ця пер там шкля ны пад' ём нік. 

Каб за мас кі ра вац ца і лепш сха-

вац ца, мы збі ра лі роз ныя рэ чы, 

афі шы спек так ляў. Вось у та кім 

ан ту ра жы мы гу ля лі...

Мая пер шая кні жач ка 

«Ты і я» бы ла не толь кі пра тэ-

атр, а яшчэ і пра кі но. Пер шую 

свя до мую кніж ку «Ку па лаў цы» 

я на пі са ла, ка лі бы ла ма ла дая, 

пра тых ак цё раў, якіх ве да ла і 

лю бі ла. Ця пер у мя не га то вая 

больш іс тот ная ра бо та, якая 

мае па пя рэд нюю наз ву «Дру зей 

моих прек рас ные чер ты».

Ад ным з ку па лаў цаў быў мой 

муж, Яў ген Ша бан. У гэ тым тэ-

ат ры ён пра ца ваў за гад чы кам 

лі та ра тур най част кі, тут іш лі яго 

п'е сы.

Для мя не тэ атр — гэ та ду-

ша, дум кі, учын кі ча ла ве ка. Ён 

у цэнт ры. Пра яго га вор ка.

ЖУР НА ЛІС ТЫ КА
— Гэ та не толь кі тэх на ло гіі, 

як ча сам нам зда ец ца. Уво гу ле, 

гэ та так са ма ча ла век у яго дум-

ках, па чуц цях і ўчын ках.

Ка лі я рас каз ва ла пра тэ атр і 

ву чы ла сту дэн таў пі саць рэ цэн-

зіі, я бы ла аб са лют на ўпэў не на, 

што той, хто ўмее на пі саць рэ-

цэн зію, здо лее ства рыць лю бы 

жур на лісц кі ма тэ ры ял.

Док тар скую ды сер та цыю я 

аба ра ні ла, увёў шы ў на ву ко-

вы зва рот тэр мін «тэ ат раль ная 

жур на ліс ты ка». Да ка за ла, што 

та кая бы ла, ёсць і бу дзе. Тэ ат-

раз наў цы і сур' ёз ныя кры ты кі 

скеп тыч на ста вяц ца да гэ тай 

з'я вы. Тэ ат раль ную жур на ліс-

ты ку ства ра юць усе жур на ліс-

ты, якія пі шуць пра тэ атр. І яна 

так са ма бу дзе іс на ваць вель мі 

доў га. Як тэ атр, як асо бы ў ім. 

Як лю дзі, пра якіх рас каз ва юць 

на мо вах роз ных мас тац тваў.

Ёй хо чац ца га ва рыць пра тое, 

што яна ве дае. І, маг чы ма, да 

тых кніг, што на ле жаць аў тар-

ству пра фе са ра Тац ця ны Ар ло-

вай, да да дуц ца но выя, ужо ство-

ра ныя, што ча ка юць вы ха ду ў 

свет і яшчэ не  на пі са ныя. Але 

тут за трым кі не бу дзе — та кая 

ў яе пра фе сія.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Між на род ны фо рум тэ ат-

раль на га мас тац тва «ТЭ АРТ» 

толь кі-толь кі за вяр шыў па каз 

пра гра мы «Bеlаrus ореn», 

якая прад стаў ляе свой пункт 

гле джан ня на тое, што ў бе-

ла рус кіх тэ ат рах вар та ўва гі, 

а мы ўжо ма ем маг чы масць 

па зна ё міц ца з но вай пад бор-

кай, дзя ку ю чы свай му фар-

ма ту на ват шы рэй шай. Пя ты 

Рэс пуб лі кан скі кон курс тэ ат-

раль на га мас тац тва «На цы я-

наль ная тэ ат раль ная прэ мія» 

ар га ні зу ец ца Мі ніс тэр ствам 

куль ту ры і Мін скім га рад скім 

вы ка наў чым ка мі тэ там, гэ та 

зна чыць ней кім чы нам транс-

люе ці ка васць дзяр жа вы да 

тэ ат ра і яго пад трым ку. Пры-

ем на, што дып лом і ста ту эт ка 

лаў рэ а там пра ду гледж ва юць 

і гра шо вы прыз.

Кон курс па ві нен вы зна чыць 

пе ра мож цаў у сек цы ях му зыч-

ных тэ ат раў, тэ ат ра ля лек, 

тэ ат раў дра мы, кож ная з якіх 

уклю чае ў ся бе не каль кі на-

мі на цый, экс пе ры мен таль ных 

спек так ляў, а так са ма знай сці 

най леп шы спек такль на твор 

су час на га бе ла рус ка га аў та-

ра і най леп шы спек такль для 

дзя цей і юнац тва.

Упер шы ню, на прык лад, На-

цы я наль ная тэ ат раль ная прэ-

мія вы дзя ляе экс пе ры мен таль-

ныя спек так лі ў асоб ную сек-

цыю. «Тое, што сён ня з'яў ля-

ец ца экс пе ры мен там і сме лым 

пра ры вам, заўт ра мо жа стаць 

кла сі кай», — ка мен туе пер-

шы на мес нік мі ніст ра куль-

ту ры Іры на ДРЫ ГА. Па куль 

не зра зу ме ла, па якіх кры тэ-

ры ях сек цыя ўваб ра ла ў ся бе 

свае спек так лі, але ўвай шло 

сю ды ча ты ры ра бо ты — «Бе-

тон» і «Сёст ры Граі» Яў ге на 

Кар ня га, «Дэ ка Данс/Ары га мі» 

Воль гі Сквар цо вай, «Оеdірus» 

Юры Дзі ва ко ва.

Ся род на мі на ва ных на 

прэ мію ёсць і тыя спек так лі, 

што на ле жаць пры ват ным тэ-

ат рам. Зра зу ме ла, са сва і мі 

пра ек та мі — а ўся го на ўдзел 

у пер шым ад бо рач ным ту ры 

бы ло па да дзе на 87 за явак, 

з якіх ада бра на 48 па ста но-

вак, — вы сту па юць Вя лі кі 

тэ атр опе ры і ба ле та, Бе ла-

рус кі дзяр жаў ны тэ атр ля лек, 

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ака дэ-

міч ны му зыч ны тэ атр, Ма гі-

лёў скі аб лас ны дра ма тыч ны 

тэ атр ці Го мель скі дзяр жаў ны 

тэ атр ля лек. Але так са ма і тэ-

атр Ге на дзя Глад ко ва «Тэ ры-

то рыя мю зік ла» (на кон кур се 

ён прад стаў ле ны спек так ля мі 

«Не да лё ка ад нор мы» і «Жарс-

ці па Ці лю»), Цэнтр вы ка наль-

ніц кіх і ві зу аль ных мас тац тваў 

«Арт Кар па рэйшн» з іх пра-

ек там «Опі ум» Аляк санд ра 

Мар чан кі, тэ ат раль ны пра ект 

«ТрыТ фар маТ» з па ста ноў кай 

«Шлюб ны да га вор».

Яшчэ ад ной на він кай ста ла 

на мі на цыя «Най леп шы спек-

такль тэ ат ра дра мы ма лой 

фор мы». Апроч яе, у сек цыі 

тэ ат раў дра мы па ста ноў кі змо-

гуць прэ тэн да ваць на зван-

не «Най леп ша га спек так ля 

тэ ат ра дра мы», свае пе ра мо гі 

атры ма юць най леп шыя рэ жы-

сёр, сцэ ног раф, вы ка наль ні кі 

муж чын скай і жа но чай ро ляў. 

Гэ тая сек цыя ўво гу ле ад на з 

са мых «гу ста на се ле ных», бо 

ўваб ра ла ў ся бе 22 па ста ноў-

кі, ся род якіх як «Рэ ві зор», 

ска жам так, мэт ра Мі ка лая 

Пі ні гі на, так і «Ча ла век з Па-

доль ска» ма ла до га рэ жы сё ра 

Дзміт рыя Ба га слаў ска га.

У сек цыі му зыч ных тэ ат раў 

за ўзна га ро ды бу дуць зма гац-

ца тры тэ ат ры і дзе вяць па-

ста но вак. Ча ты ры ад Вя лі ка-

га — «Ба ге ма», «Тос ка», «Ор 

і Ора», «Ка хан не і смерць». 

Тры ад ака дэ міч на га му зыч-

на га — «Тры стан і Ізоль да», 

«Вя сё лая ўда ва», «Віш нё вы 

сад». І дзве ўжо на зва ныя ад 

«Тэ ры то рыі мю зік ла».

Ля леч ны тэ атр — адзін з 

са мых ці ка вых у бе ла рус кім 

тэ ат раль ным ася род дзі ўво-

гу ле — па ка жа сем прэ тэн-

дэн таў на зван не «най леп ша-

га спек так ля тэ ат ра ля лек», 

а так са ма змо жа вы зна чыць 

зноў жа най леп ша га рэ жы сё-

ра, сцэ ног ра фа, вы ка наль ні-

каў муж чын скай і жа но чай ро-

ляў. Кры ху дзіў на, што ся род 

на мі нан таў ня ма ра бот Аляк-

сея Ля ляў ска га, але Бе ла рус-

кі дзяр жаў ны тэ атр ля лек тут 

ёсць: у вы гля дзе «Ка ляд най 

гіс то рыі» Іга ра Ка за ко ва і 

«Пан сі ё на Bеlvеdеrе» італь ян-

ска га рэ жы сё ра Ма тэа Сп'я цы. 

Ёсць і па ста ноў кі ўжо вя до мых 

ім ёнаў — Яў ге на Кар ня га, 

Аляк санд ра Януш ке ві ча, Юры 

Дзі ва ко ва.

Асоб на бу дзе ўзна га ро джа-

ны «Най леп шы спек такль па 

тво ры су час на га бе ла рус ка га 

аў та ра», і на гэ ты прыз на мі-

на ва ныя «Час сэ канд-хэнд» 

па вод ле Свят ла ны Алек сі е-

віч, «Ра дзі ва Пру док» па вод ле 

ня даў ня га бест се ле ра Анд ру-

ся Гор ва та і «Да рож ка мая» 

Аляк санд ра Ко за ка — уся го 

шэсць спек так ляў.

Усе на мі на ва ныя на На-

цыя наль ную тэ ат раль ную 

прэ мію па ста ноў кі ма юць 

быць па ка за ны да 21 снеж ня, 

а на ад мыс ло вай ура чыс тай 

цы ры мо ніі атры маць — ці не 

атры маць — свае ўзна га ро ды. 

Кон курс са праў ды інт ры гуе: 

ча сам на ват сам ад бор па да-

ец ца дзіў ным, та му з улас най 

зго дай і ня зго дай спа бор ніц-

тва спек так ляў на бы вае да во-

лі га ра чы ха рак тар.

Бі ле ты мож на на быць у ка-

сах тэ ат раў, а так са ма на сай-

це kuраlаuskі.bу.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

ШШля ха мі паэ таля ха мі паэ та
Між на род нае свя та паэ зіі «О, На ва груд-

скі край — мой род ны дом...», пры све ча-

нае 220-год дзю з дня на ра джэн ня Ада-

ма Міц ке ві ча, праходзіць у На ва груд ку 

5–7 каст рыч ні ка, па ве да мі лі ка рэс пан дэн-

ту «Звяз ды» ў ад дзе ле куль ту ры На ва-

груд ска га рай вы кан ка ма.

Як вя до ма, дзі ця чыя і юнац кія га ды паэ та 

прай шлі на На ва град чы не. У ста ра жыт ным го-

ра дзе час та пра хо дзяць роз ныя ме ра пры ем-

ствы, пры мер ка ва ныя да зна ка вых дат жыц ця 

Ада ма Міц ке ві ча. Ня ма ла ці ка вых па дзей і су-

стрэч пад рых та ва на для га ра джан і гас цей з 

на го ды і гэ та га свя та.

На прык лад, 5 каст рыч ні ка прайшла на ву ко-

ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя з удзе лам гіс то-

ры каў, фі ло ла гаў, су пра цоў ні каў му зе яў, куль-

ту ро ла гаў і ін шых спе цы я ліс таў, на ву ко выя 

ін та рэ сы якіх звя за ны з роз ны мі ас пек та мі міц-

ке ві чаз наў ства і ак ту а лі за цыі спад чы ны паэта. 

У гэ ты дзень у На ва груд ку адкрыўся но вы дзі ця-

чы сад ок, по бач з якім за кла дзе на алея па мя ці 

Ада ма Міц ке ві ча.

Асноў ныя свя точ ныя ме ра пры ем ствы раз гор-

нуц ца 6 каст рыч ні ка. У пра гра ме — вы ступ лен ні 

вя ду чых твор чых ка лек ты ваў рэ гі ё на і кра і ны, 

а так са ма шоу пя соч най ані ма цыі па ма ты вах 

паэ мы «Пан Та дэ вуш». Ад кры ец ца му зей пад 

ад кры тым не бам «Стра ча ная спад чы на» з ма-

ке та мі роз ных гіс та рыч ных аб' ек таў. Фі на лам 

дня ста не вог нен на-пі ра тэх ніч нае шоу і опэн-эйр 

«Пры свя чэн не Пес ня ру». Гас цей ча ка юць квэс-

ты і зай маль ныя эк скур сіі, ад кры юц ца пле нэр і 

вы стаў ка ра бот юных мас та коў.

За вер шыц ца свя та 7 каст рыч ні ка ве ла пра бе-

гам «Шля хам Міц ке ві ча». Усім ах вот ным пра па-

ну юць пе ра адо лець дыс тан цыю ў 20 кі ла мет раў 

па між На ва груд кам і во зе рам Сві цязь, апе тым 

паэ там.

Ай чын ныя ды зай не ры 

рас пра ца ва лі воб ра зы для 

прад стаў ні цы Бе ла ру сі на 

«Міс Све ту».

У На цы я наль най шко ле пры-

га жос ці ды зай не ры па ка за лі 

ўбо ры, у якіх бе ла рус ка Ма рыя 

Ва сі ле віч прад ста віць на шу кра-

і ну на між на род ным кон кур се 

«Міс Све ту — 2018». На га да ем, 

сё ле та гэ ты са мы прэ стыж ны 

фо рум пры га жунь са 117 краін 

стар туе ўжо 10 ліс та па да ў кі-

тай скім го ра дзе Санья, а за вер-

шыц ца 8 снеж ня шоу гранд-фі-

на лу.

Ад ным з са мых ві до вішч ных 

у кон кур се па тра ды цыі з'яў ля-

ец ца дэ фі ле ў на цы я наль ных 

кас цю мах. Сваё ба чан не Бе-

ла ру сі су час най прад ста ві ла 

ды зай нер Да р'я Му га ка, якая 

спа лу чы ла воб раз «су ве нір най 

ляль кі» з тра ды цый ны мі ко ле-

ра мі і ма тэ ры я ла мі, што вы ка-

рыс тоў ва юц ца ў на цы я наль ных 

бе ла рус кіх кас цю мах. Су кен ка-

транс фор мер, што на зы ва ец ца, 

лёг кім уз ма хам ру кі пе ра тва ра ец ца 

з баль на га мак сі-ўбо ру ў эфект нае 

мі ні. Як за зна чы ла са ма бе ла рус кая 

кан кур сант ка, гэ ты мо мант вель мі 

важ ны, бо ў су кен цы трэ ба бу дзе не 

толь кі пры го жа прай сці па под ыу ме, 

але і вы ка наць на цы я наль ны та нец.

Над вя чэр няй су кен кай, якую 

Ма рыя «вы гу ляе» ў на мі на цыі «Міс 

топ-ма дэль», пра ца ва ла ка ман да 

ды зай не раў з вя до ма га ай чын на га 

до ма мо ды. З чор най таф ты і цю лю 

май стры, пад крэс лі ва ю чы зграб ную 

по стаць дзяў чы ны, зра бі лі неш та бліс-

ку ча-эфе мер нае, на кшталт тра піч на га 

ма тыль ка, і ра зам з тым да стат-

ко ва ары гі наль нае і яр кае, каб 

бе ла рус кая ўдзель ні ца не згу бі-

ла ся на вя лі кай сцэ не. Ка лі ары гі-

наль насць твор чай за ду мы і воб-

раз на огул ура зяць між на род нае 

жу ры на леж ным чы нам, Ма рыя 

Ва сі ле віч мае шан цы пе ра маг чы 

ў гэ тай на мі на цыі і аў та ма тыч на 

тра піць у топ-40 удзель ніц фі на лу 

«Міс Све ту».

А вось за мест трэ цяй су кен кі 

для фі наль на га шоу яе аў тар, 

бе ла рус кая ды зай нер Юлія Ла-

туш кі на, па ка за ла па куль што 

толь кі эс кіз з «па вет ра ным» сі-

лу э там і пе ра ліў ча тую тка ні ну 

скла да на га ко ле ру з пе ра хо дам 

ад сі ня га да бі ру зы.

Зра зу ме ла, убо раў у ба га жы 

«Міс Бе ла русь» бу дзе знач на 

больш: кан кур сант кі зна хо дзяц-

ца ў Кі таі на пра ця гу цэ ла га ме-

ся ца і ўвесь гэ ты час ак тыў на 

ўдзель ні ча юць у даб ра чын ных, 

спар тыў ных, куль тур на-аду ка-

цый ных і за баў ляль ных ме ра-

пры ем ствах, афі цый ных су стрэ-

чах, фо та се сі ях і ві дэа здым ках. 

І ка неш не, акра мя пры го жай аба-

лон кі, дзяў чы на ак тыў на пра цуе над 

змес там: шмат зай ма ец ца з вы клад-

чы ка мі На цы я наль най шко лы пры га-

жос ці ха рэа гра фі яй і дэ фі ле і не за бы-

ва ец ца на ўро кі анг лій скай мо вы.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.
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На сцэ неНа сцэ не

Опе ра, экс пе ры мен ты 
і бе ла рус кая дра ма тур гія

Хут ка тэ ат раль ная сфе ра 
вы зна чыць свае най мац ней шыя ба кі

Кі на кро кіКі на кро кі

ЗОМ БІ-АПА КА ЛІП СІС НА ВІ ДЭА РЭ ГІСТ РА ТА РЫ
На вя лі кім эк ра не па ка за лі фільм, цал кам скла дзе ны з да рож ных зда рэн няў

Як толь кі па чы на ец ца 
но вы эпі зод, ты ве да еш, 
што кі роў ца зна хо дзіц ца ў 
пэў най не бяс пе цы і го ра ча 
жа да еш да знац ца, у чым 
яна за клю ча ец ца на гэ ты 
раз.

Су стрэ чыСу стрэ чы

Ака за ла ся, мы вель мі 
прос та пе ра клю ча ем ся з 
да ро гі як страш най з'я вы 
на да ро гу як кры ні цу 
жар таў. Фільм Дзміт рыя 
Ка лаш ні ка ва ў гэ тым 
сэн се больш вы лу ча ец ца 
сва і мі экс пе ры мен та мі над 
гле да чом, чым ство ра ны мі 
сэн са мі.

Та кое ска жэн не ко ле раў, 
ад чу ван не су свет най 
ка та стро фы і інт ры га не 
заў сё ды су стра ка юц ца 
і ў іг ра вым кі но. 
Зом бі-апа ка ліп сіс за пі са лі 
на ві дэа рэ гіст ра тар.

Мы па ча лі шлях да вы зна чэн ня лаў рэ а таў На цы я наль най 

тэ ат раль най прэ міі, якія бу дуць аб ве шча ны 21 снеж ня. 

Му зыч ныя, ля леч ныя, экс пе ры мен таль ныя спек так лі 

і не толь кі бу дуць прад стаў ле ны ў ад мыс ло вых сек цы ях 

і ў шэ ра гу на мі на цый змо гуць стаць най леп шы мі. 

З 2 каст рыч ні ка на мін скіх пля цоў ках па каз ва юц ца 

най ці ка вей шыя, па вер сіі ад бо рач най ка мі сіі, па ста ноў кі, 

ство ра ныя ў бе ла рус кіх тэ ат рах за апош ні год. 

З гэ тых на мі нан таў не каль кі скла даў жу ры па він ны бу дуць 

вы зна чыць пе ра мож цаў. За спа бор ніц твам, ад па вед на, 

мо гуць са чыць і гле да чы: рас клад па ка заў мож на знай сці 

на сай це Ку па лаў ска га тэ ат ра, які з'яў ля ец ца вы ка наў чай 

ды рэк цы яй кон кур су.

Кі но — ад на з са мых цу доў ных ма ні пу ля цый. Яшчэ цу доў ней на зі раць, 

якія фор мы гэ тая ма ні пу ля цыя ча сам на бы вае. У час, ка лі ў кі на сфе ры не прос та 

з'яў ля юц ца, а ў свае пра вы ўсту па юць не на ра тыў ныя экс пе ры мен ты, філь мы, 

зня тыя на сха ва ную ці вэб-ка ме ру, кам пі ля цыі фо та здым каў і ін шае, на вя лі кім эк ра не 

ў Мін ску па ка за лі да ку мен таль ную кар ці ну «Да ро га» Дзміт рыя Ка лаш ні ка ва. 

Фільм цал кам скла дзе ны з за пі саў ві дэа рэ гіст ра та раў, дзе ра бо та рэ жы сё ра, зда ец ца, 

за клю ча ец ца ў вы бар цы і ман та жы. Так, нех та зра біў ка лек цыю ві дэа, склаў гэ та 

ў ней кую адпаведную за ду ме чар го васць, і вы даў за кі но. І па ка заў, што гэ та мо жа быць 

вар тым кі на тэ ат ра, а не толькі ка на ла на YоuTubе.

ПРА ШТО МАЎ ЧА ЛА 
КРЫ ТЫК АР ЛО ВА

Гэ та ўза ем на: у бе ла рус ка га тэ ат ра ёсць кры тык Тац ця на 

Ар ло ва, у жыц ці кры ты ка Ар ло вай ёсць бе ла рус кі 

тэ атр. Апош няе — спра ва, у якую ўмя шаў ся лёс. Та му 

што яна, пры ехаў шы з Маск вы ў Мінск па сту паць на 

жур фак, не прос та тут за ста ла ся, а здо ле ла ўвай сці ў 

бе ла рус кі тэ ат раль ны мік ра кос мас і ўплы ваць на яго 

праз сваё мер ка ван не. Раз бі ра ла на ата мы, вы во дзі ла 

за ка на мер нас ці і пра па ноў ва ла фор му лы, каб з ад на го 

рэ чы ва сін тэ за ваць но вае ці не каль кі но вых. І здо ле ла 

да сяг нуць та го, што па да ец ца не ве ра год ным для лю бо га 

кры ты ка на огул: яе лю біць тэ атр. Як ад зна чыў га лоў ны 

рэ жы сёр На цы я наль на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га 

тэ ат ра імя Мак сі ма Гор ка га Сяр гей Ка валь чык, заў сё ды 

ха це ла ся са чыць, пра што на пі са ла кры тык Ар ло ва і пра 

што яна пра маў ча ла.

Пры го жае жыц цёПры го жае жыц цё

Па адзе жы су стра ка юць
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