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Ва сям нац цаць вы ста вак, аў та ры 

і цэ лыя ка лек ты вы з дзе ся ці кра ін, 

сем ста ліч ных пля цо вак — 

6 ве рас ня ў га ле рэі «Ў» пры, мож на 

ска заць, анш ла гу ад крыў ся Ме сяц 

фа та гра фіі ў Мін ску. Сё ле та ён 

ад зна чае пер шую пя ці год ку і ро біць 

юбі лей сва ёй га лоў най тэ май. 

Ка лі ра ней фес ты валь 

за ся родж ваў ся на ка лек ты ві за цыі 

ці звя за ных цэнт ры-пе ры фе рыі, 

то гэ тым ра зам на вед валь ні кі 

вы ста вак змо гуць спры чы ніц ца 

да пэў най аб ра да вас ці і фа то гра фаў 

з іх улас ны мі юбі ле я мі.

На прык лад, да га да ві ны пас ля смер ці 

Стэн лі Гры на, вя до ма га ва ен на га фа то-

гра фа, які праз свае ра бо ты па каз ваў кан-

флік ты ў Гру зіі, Аф га ні ста не, Іра ку, гвалт і 

ка та стро фы ў Ру ан дзе, Чач ні, на Га і ці аль бо 

ў Но вым Ар ле а не. Вы стаў ка «Чор ны паш-

парт» па каз вае як улас на ва ен ную фа та-

гра фію аў та ра, так і яго пры ват нае жыц-

цё, у якім жон ка, ка ле гі, сяб роў кі — і гэ та, 

шчы ра, вель мі ўра жаль ная экс па зі цыя, хоць 

бы з-за са мой фак ту ры. Стэн лі Грын, між 

ін шым, па чы наў як фа то граф у сфе ры му-

зы кі і мод най ін дуст рыі. Ён шмат пра ца ваў 

у Аф ры цы і бы лым Са вец кім Са ю зе і быў 

адзі ным за ход нім фа то гра фам, які ака заў ся 

ў Бе лым до ме ў Ра сіі пад час спро бы ва ен-

на га пе ра ва ро ту су праць Ба ры са Ель цы на. 

Стэн лі Грын — ад на з са мых знач ных фі гур 

у рэ пар цёр скай фа та гра фіі з мес цаў між на-

род ных кан флік таў.

Га лоў ныя ры ту а лы ў жыц ці ка та лі ка — 

а ме на ві та хры шчэн не, пер шае пры час це, 

вян чан не і ад пя ван не — па каз вае вон ка ва 

прос тая фа та гра фія пра ек та «Ры ту а лы пе-

ра хо ду» поль ска га аў та ра Пшэ мыс ла ва Па-

крыц ка га. Здым кі, тым не менш, ад люст роў-

ва юць ан ту ра жы, ма тэ ры яль ны свет ге ро яў, 

пэў ную тра ды цый насць, рэ лі гій ныя аб ра зы 

на сце нах, упры го жа ныя бу тэль кі ко ка-ко-

лы на вя сель ным ста ле, воб раз па ля каў у 

цэ лым. «Ры ту а лы пе ра хо ду», да рэ чы, па-

каз ва юц ца ў кан тэкс це ад ра джэн ня да ку-

мен таль най фа та гра фіі ў Поль шчы.

З гэ тай экс па зі цы яй пе ра клі ка ец ца вы-

стаў ка «Дзя во чы ве чар» бе ла рус ка га пра-

ек та VEHA. На мі ну лым Ме ся цы фа та гра фіі 

VEHA так са ма прад стаў ля ла сваю пад бор ку 

ар хіў най ама тар скай ся мей най фа та гра фіі: 

«Най леп шы бок» па каз ваў здым кі, якія ад-

люст роў ва лі тра ды цыю фа та гра фа вац ца на 

фо не тка на га ды ван ка. Гэ тым ра зам пра ект 

са браў вя сель ныя фо та ра бо ты — толь кі ма-

ла дых аль бо з сем' я мі — і за ве сіў іх тон кай 

ма тэ ры яй, што на гад вае вэ люм ня вес ты. 

Экс па зі цыя так са ма дэ ман струе пэў ную ты-

по васць, зноў жа, ма тэ ры яль нае су пра ва-

джэн не свя та і бе ла рус кае мі ну лае.

У асоб ную вы стаў ку Віл мы Са му лё ні це 

са бра ныя здым кі, што па каз ва юць пуб лі цы 

лі тоў скія за гсы. На ват да ец ца ін фар ма цыя: 

у Літ ве іх шэсць дзя сят. Уста но вы ва ло да юць 

агуль ны мі — ты по вы мі — эле мен та мі, та кі мі 

як віт ра жы, сім ва ліч ныя тво ры мас тац тва, 

ды ва ны, ка неш не ж, дзяр жаў ны герб і гэ так 

да лей. Абіў ка крэс лаў пад ко лер ды ва ноў, 

ма ну мен таль насць у ін тэр' еры, жы ран до лі.

У Га ле рэі «Ў» мож на так са ма знай сці 

пад бор ку са шмат ты сяч най ка лек цыі вы-

яў ін дзей цаў фа то гра фа Эду ар да Кёр ты-

са, да сле да ван не тэ мы кве так у су час най 

фа та гра фіі ад Ма ты я са Гар дэ ра (по бач з 

рэ аль ны мі квет ка мі і ад па вед ны мі па ха мі), 

па шы рэн не геа гра фіі фес ты ва лю праз гос-

ця з Кі тая Чжа на Кэ Чунь — аў та ра пра ек та 

«Жоў тая ра ка», што ад люст роў вае па да-

рож жа ўздоўж Ху ан хэ.

І, апроч ін ша га, пэў ная да ні на па ва гі гіс-

то рыі бе ла рус кай фа та гра фіі праз хра на ло-

гію па дзей, цэ лую сця ну най больш знач ных 

ім ёнаў, ста ле шні цу з ка лек тыў ным чор на-

бе лым здым кам і под пі сам ле ген даў бе ла-

рус кай фа та гра фіі.

Шлюб ная тэ ма бу дзе пра цяг ну та ў Цэнт-

ры су час ных мас тац тваў — у пра ек це «Бе-

ла рус кае вя сел ле: аб рад, нось біт, пес ня» ў 

су пра ва джэн ні вя сель на га гу ка во га шэ ра гу. 

У брэсц кай пра сто ры КХ Ра ман Тра цюк па-

ка жа вя сель ныя здым кі з эле мен та мі су прэ-

ма тыз му.

Ме сяц фа та гра фіі — гэ та, апроч мін скіх 

пра стор, так са ма ме ра пры ем ствы ў Грод не 

і Брэс це, май стар-кла сы, лек цыі, су стрэ чы 

і на ват кі на па ка зы, эк скур сіі ад ку ра та раў. 

А яшчэ да ступ насць для не ві ду шчых лю-

дзей — па спе цы яль ным ін клю зіў ным марш-

ру це здым кі мож на бу дзе пра чы таць праз 

гу кі і па хі.

У га ле рэі кра мы «Кніж ная ша фа» бы ла 

ад кры та ар хеа ла гіч ная вы стаў ка Ула дзі мі ра 

Пар фян ка «Він та жы і ві ра жы». 11 ве рас ня 

ў га ле рэі ІNDІE бу дзе прэ зен та ва ны пра-

ект «Вы клік да ха ты». 24 ве рас ня рых ту ец ца 

быць рас кры тай тэ ма «Кі но 70-х і не толь кі» 

праз вы стаў ку Анд рэ Перл штэй на і па каз 

філь ма «Са му рай» Жан-П'е ра Мель ві ля ў 

Falcon Club Бу цік Кі но (у пра цяг 25-га ў «Ра-

ке це» мож на бу дзе па гля дзець «Чыр во ны 

круг» та го ж рэ жы сё ра). За пра гра май Ме-

ся ца фа та гра фіі і пад ра бяз нас ця мі аб пра-

ек тах лепш са чыць на сай це mfm.by.

Фес ты валь пра цяг нец ца да 6 каст рыч-

ні ка.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ
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Лі тоў скія за гсы, ва ен ныя здым кі і ін дзей цы
У Мін ску пра хо дзіць Ме сяц фа та гра фіі

— Прэм' е ра пе ра не се-

ная, — удак лад няе ды рэк-

тар Вя лі ка га тэ ат ра Ула-

дзі мір ГРЫ ДЗЮШ КА і, 

па пя рэдж ва ю чы на ступ ныя 

пы тан ні, да дае: — Гэ та не 

маё ра шэн не, мы ні ко лі не 

іш лі на ад ме ну спек так ляў. 

Але ра шэн не пры ня тае. Да-

вай це ўспры маць гэ та як да-

насць, та му ні ліш ніх пы тан-

няў, ні ліш ніх ка мен та ры яў, 

ні ліш ніх ацэ нак агучваць не 

трэ ба.

Як пла на ва ла ся ра ней, 

па ста ноў ка рэ жы сё ра Мі-

ха і ла Пан джа ві дзэ — опе ра 

Ры хар да Штра у са «Са ла-

мея» з ха рэа гра фіч ным пра-

 ло гам на му зы ку сім фаніч най 

паэ мы «Так га ва рыў За ра-

туст ра» — му сі ла ад крыць 

86-ы тэ ат раль ны се зон 9 і 10 

ве рас ня. Дня мі, 5 ве рас ня, 

рэ пе ты цыю опе ры гля дзе лі 

дзве вы со кія ка мі сіі — мас-

тац кі са вет Мі ніс тэр ства 

куль ту ры і экс перт ная ка мі-

сія па пра ду хі лен ні пра па-

ган ды пар наг ра фіі, гвал ту 

і жорст кас ці, у якую ўва хо-

дзі лі ў тым лі ку прад стаў ні кі 

ду ха вен ства, — і не знай шлі 

ў змес це і мас тац кай па да чы 

ні я кіх за ган ных мо ман таў і 

аб ра зы па чуц цяў вер ні каў.

...На огул, спрэч кі ва кол 

опе ры, на пі са най па вод ле 

біб лей скіх апа вя дан няў, ва 

ўсім све це доў жац ца ўжо 

больш за 100 га доў. «Са ла-

мею» доў гі час за ба ра ня лі 

ста віць у Вя лі ка бры та ніі, Аў-

стрыі, ЗША. Асаб лі выя на-

ра кан ні кры ты каў і цэн за раў 

вы клі ка лі цэнт раль ная сцэ-

на — скан даль на зна ка мі ты 

та нец ся мі по кры ваў, і фі нал 

з улас на ад се ча най га ла вой 

пра ро ка на ся рэб ра ным пад-

но се...

Ра зам з тым на пры кан цы 

ХХ ста год дзя опе ра з пос пе-

хам прай шла ў тэ ат рах Лон-

да на, За льцбур га, Мюн хе на 

і Мі ла на. Ця пер «Са ла мея» 

без ані я кіх пе ра шкод і скар-

гаў з бо ку вер ні каў ідзе ў 

Ма ры ін скім тэ ат ры Санкт-

Пе цяр бур га і ў мас коў скай 

«Но вай опе ры». Фраг мент 

сім фа ніч най паэ мы «Так га-

ва рыў За ра туст ра» ад кры-

вае што га до вы ста ліч ны 

му зыч ны фес ты валь «Кла-

сі ка ля ра ту шы», а цал кам 

гэ ты твор лі чаць за го нар 

вы ка наць мно гія вы біт ныя 

ка лек ты вы, у тым лі ку ра сій-

скі Дзяр жаў ны ака дэ міч ны 

Вя лі кі сім фа ніч ны ар кестр 

імя П. Чай коў ска га.

— У на шай па ста ноў цы 

ня ма ад се ча най га ла вы Іа-

а на Хрыс ці це ля. І та нец ся-

мі по кры ваў у нас вы кон вае 

не Са ла мея, а сем цу доў ных

ба ле рын, і ні я ка га рас пра -

на ння ня ма. Мы ні я кім чы-

нам не ўшчам ля ем па чуц ці 

вер ні каў, — за ўва жае ды-

рэк тар тэ ат ра.

Але ж... Ма быць, тут су-

па лі ад ра зу не каль кі фак та-

раў: гэ та і вя лі кае рэ лі гій нае 

свя та, якое вы па дае на 

11 ве рас ня (Дзень усе кна вен-

ня га ла вы Іа а на Прад це чы), 

і рас ты ра жа ва ны (у тым лі ку 

праз ін тэр нэт) і на кі ра ва ны 

ў роз ныя ін стан цыі ад кры ты 

ліст вер ні каў Бе ла ру сі, аў та-

ры яко га — 125 ча ла век — 

па тра бу юць за ба ра ніць «Са-

ла мею» на огул і пры цяг нуць 

га лоў на га рэ жы сё ра і кі раў-

ні ка тэ ат ра да кры мі наль най 

ад каз нас ці... Мож на толь кі 

зда гад вац ца, на коль кі зга да-

ныя аб ста ві ны і не вя до мыя 

шы ро кай гра мад скас ці фак-

ты ра зам і па асоб ку паў плы-

ва лі на кан чат ко вае ра шэн не, 

але яно бы ло агу ча на лі та-

раль на на пя рэ дад ні ча ка най 

прэм' е ры.

У На цы я наль ным тэ ат-

ры опе ры і ба ле ту не ста лі 

раз дзі маць скан дал і пай-

шлі на су страч па жа дан ням 

вер ні каў. Хоць гле да чам, 

якія ча ка лі ве рас нёў скай 

прэм' е ры, вя до ма, бу дзе 

вель мі скла да на па тлу ма-

чыць пе ра нос спек так ля. 

Ад нак «Са ла мею» бе ла ру сы 

ўсё ж уба чаць — 18, 19 і 20 

каст рыч ні ка. На бы тыя квіт кі 

са праўд ныя. Но вы ж се зон 

пач нец ца 11 ве рас ня — з 

ба ле таў «Пят руш ка» Ігара 

Стра він ска га і «Ша хе ра за-

да» Мікалая Рым ска га-Кор-

са ка ва. У каст рыч ні ку ча ка-

ец ца прэм' е ра на цы я наль-

на га ба ле та «Анас та сія», 

пра які «Звяз да» паз ней 

раскажа асоб на.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



Гля дзель ная за лаГля дзель ная за ла  

СЕ ЗОН БЕЗ ПРЭМ' Е РЫ?

ПРОС ТАЯ МО ВАПРОС ТАЯ МО ВА
— Да гэ тай па ста ноў кі мы рых та ва лі ся прак тыч на дзесяць се зо наў, з мо ман ту май го пры -

хо ду ў тэ атр. Бо яна вы во дзіць тэ атр на ін шы ўзро вень, у шэ раг тэ ат раў су свет на га ка-

ліб ру! — пад трым лі вае ка лег га лоў ны ды ры жор Вік тар ПЛАС КІ НА. — А ка лі ска заць 

знаў цу, што «Са ла мея» ў нас ідзе з сім фа ніч най паэ май Штра у са «Так га ва рыў За ра-

туст ра», на огул ні хто не ве рыць, што гэ тыя рэ чы мож на спа лу чыць у ад ным спек так лі, 

на столь кі яны скла да ныя.

— Я не ра зу мею, як ка мен та ваць пры ня тае ра шэн не. Спа дзя ю ся, што гэ та прос та 

не па ра зу мен не, пра якое мож на ска заць: «Не бы ло б шчас ця, ды ня шчас це да па маг-

ло», — за ўва жае га лоў ны рэ жы сёр Вя лі ка га тэ ат ра Мі ха іл ПАН ДЖА ВІ ДЗЭ. — За тое 

мы ад рэ пе ці ру ем яшчэ лепш, па ка жам спек такль не два, а тры ра зы, сыг ра ем, маг чы ма, 

на та кім уз ды ме, яко га і са мі ад ся бе не ча ка лі...

У су час ным све це, на гад вае рэ жы сёр, вост ра ста іць пы тан не аб тым, як вяр таць да 

тра ды цый ных каш тоў нас цяў. Пэў на, для гэ та га трэ ба за ба ра няць зу сім не тэ ат раль ныя 

спек так лі, а ўсім вя до мыя тэ ле шоу і су мнеў ныя за баў лян кі, якія ча сам зай ма юць праз-

мер на мно га мес ца ў ме ды яп рас то ры... Куль ту ру ж — у тым лі ку опер ныя спек так лі — 

не аб ход на пад трым лі ваць. «Мы — не «за баў лян ка», мы — куль ту ра, той вы ха ваў чы і 

аду ка цый ны ін сты тут, які сее ра зум нае, доб рае, веч нае», — важ ка да дае Мі ха іл Пан-

джа ві дзэ. І хто, ці ка ва, мо жа гэ та аспрэ чыць?

На строй, які па нуе ў На цы я наль ным тэ ат ры опе-

ры і ба ле та на пя рэ дад ні ад крыц ця се зо на, да лё кі 

ад пры ўзня та га. Бо на ві ну апош ніх дзён інакш, як

куль тур ным шо кам, не на за веш: прэм' е ры спек так ля 

«Са ла мея», пад рых тоў ка да яко га іш ла вель мі

доў га (толь кі 1,5 го да са ліс ты раз вуч ва лі пар тыі на 

ня мец кай мо ве) і на які рас пра да дзе ныя ўсе 2,5 ты-

ся чы бі ле таў, не ад бу дзец ца.
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