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Кра і на мройКра і на мрой  

ТА БУН 
ДА ЛІ ЯН СКІХ КО НЕЙ

знай шоў ча со вы пры ту лак 
у го мель скай мас тац кай га ле рэі 

Гаў ры і ла Ва шчан кі
Раз мо ва ідзе пра лі таг ра фіч ную се рыю ма люн каў 

іс пан ска га мас та ка Саль ва до ра Да лі, якая ся род ін-

шых упер шы ню пры ве зе на ў Бе ла русь з Санкт-Пе-

цяр бур га.

Тут по бач Тра ян скі конь і Бу цэ фал Аляк санд ра Ма ке-
дон ска га, верш нік-пі ка дор і еван гель скі Цэн ту ры ён, Пе гас 
і Адзі на рог, Свя ты Ге ор гій Пе ра мож ца і конь Смер ці. На ват 
Мар скі ка нёк ёсць.

Не ка то рыя воб ра зы асоб ны мі част ка мі це ла на гад ва юць 
жан чын. Мас тацт ва знаў цы звяз ва юць гэ та з за хап лен нем 
экс цэнт рыч на га іс пан ца пра ца мі Зіг мун да Фрэй да. Тай на піс 
Саль ва до ра Да лі ўво гу ле мае шмат роз ных пра чы тан няў.

— Ра бо ты Да лі на поў не ны сім ва ла мі, — ка жа стар шы 
за ха валь нік фон даў го мель скай мас тац кай га ле рэі Гаў ры і ла 
Ва шчан кі Тац ця на Ба ры са ва. — Тут яго фо біі, на прык лад, 
зна ка мі тыя ко ні кі, якіх ён ба яў ся з дзя цін ства, аль бо мы лі цы, 
вы явы якіх су стра ка юц ца на мно гіх кар ці нах. Тут лё та юць 
ма тыль кі — гэ та ад но са шмат лі кіх ува саб лен няў яго ўлю-
бё най жон кі Га лы. Да рэ чы, скла да ныя ўза е ма ад но сі ны з ёй 
за шыф ра ва ны яшчэ ў ад ной з прад стаў ле ных на вы ста ве 
гра фіч ных се рый — «Тры ло гіі ка хан ня».

У экс па зі цыі мож на ўба чыць пяць гра фіч ных се рый, якія 
змя шча юць 61 лі таг ра фію і ксі лаг ра фію. Яны бы лі атры ма ны 
ад пры ват ных ка лек цы я не раў і га ле рэй Еў ро пы і Аме ры кі. 
Се рыя «Кар мэн», на прык лад, ство ра на па су свет на вя до-
май на ве ле фран цуз ска га пісь мен ні ка Пра спе ра Ме ры мэ і 
ад най мен най опе ры Жор жа Бі зэ. Сю ды ўвай шлі вы раз ныя 
парт рэ ты га лоў ных ге ро яў, ві ды Се вільі, гор ныя пей за жы.

Ка зач ная апо весць Лю і са Кэ ра ла «Пры го ды Алі сы ў кра і не 
цу даў» па ба чы ла свет у 1865 го дзе, а Саль ва дор Да лі, сам 
па доб ны на ад на го з пер са на жаў тво ра, зра біў свае ілюст-
ра цыі больш чым праз 100 га доў пас ля пер шай пуб лі ка-
цыі. Кні гу з ма люн ка мі Да лі на зва лі су стрэ чай двух вя лі кіх 
сюр рэа ліс таў, тэкст каз кі су пра ва джа лі 12 (па лі ку час так) 
ра бот. У 1984 го дзе «Пры го ды Алі сы ў кра і не цу даў» бы лі 
вы пу шча ны як асоб ная се рыя лі таг ра фій.

Кож ны гля дач, што ад пра віц ца ў ванд ра ван не па ма ляў-
ні чай «кра і не мрой, ле ту цен няў і мі фаў», змо жа ад крыць 
но выя гра ні твор час ці зна ка мі та га май стра.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



Хоць бе ла рус ка-поль скі кам па зі тар Ста ні слаў Ма нюш-

ка і вя до мы сва і мі вя лі кі мі фор ма мі — опе ра мі «Галь-

ка», «Вер бум но бі ле», «Гра фі ня», ба ле та мі «Хіт ры кі 

са та ны», «Мон тэ-Крыс та» і ін шы мі, ёсць у яго твор-

час ці і больш «прос тая», але вель мі аса біс тая част ка. 

Яе мож на бу дзе па чуць на ад мыс ло вым кан цэр це ў 

Вя лі кім тэ ат ры опе ра і ба ле та, якім рас пач нец ца се-

рыя ме ра пры ем стваў да юбі лею кам па зі та ра.

Гэ тай аса біс тай част кай з'яў ля ец ца збор «Хат ні спеў ні к», 
што ўклю чае ў ся бе не каль кі со цень пе сен для хат ня га ўжыт-
ку, якія Ма нюш ка пі саў на вер шы вя до мых паэ таў, ся род якіх 
Адам Міц ке віч, Ян Ча чот, Ян Ка ха ноў скі і ін шыя. Най больш 
ха рак тэр ныя кам па зі цыі вы бра ныя для кан цэр та «Жыц цё ў 
пес ні. Ста рон кі «Хат ня га спеў ні ка» Ста ні сла ва Ма нюш кі», 
які ад бу дзец ца ўжо 12 чэр ве ня, на на ступ ным тыд ні, у Ка-
мер най за ле Вя лі ка га тэ ат ра. Ён ста не пер шым кан цэр там, 
пры све ча ным 200-год дзю з дня на ра джэн ня Ста ні сла ва 
Ма нюш кі, што бу дзе ад зна чац ца 5 мая 2019 го да.

Вы ка наў ца мі на «Жыц ці ў пес ні» ста нуць са ліс ты тэ ат-
ра — лаў рэ а ты між на род ных кон кур саў Іры на Ку чын ская і 
Ілья Сіль чу коў, а так са ма ан самбль са ліс таў «Вы то кі» пад 
кі раў ніц твам ды ры жо ра Аляк сея Фра ло ва.

Ме ло дыі з «Хат ня га спеў ні ка» ад па вя да юць роз ным на-
стро ям і жыц цё вым сі ту а цы ям — гэ тую раз на стай насць, як і 
зна кі аса біс та га жыц ця кам па зі та ра, мож на бу дзе спаз наць 
у Ка мер най за ле Вя лі ка га.

Кан цэрт ар га ні за ва ны пры пад трым цы Поль ска га Ін сты-
ту та ў Мін ску.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



Нот ны Нот ны   
ра докра док

— Фес ты валь «Кі не мо» прой дзе 

ўжо шос ты раз. Ча му та кая ар ха-

іч ная прак ты ка — пра гляд ня мо га 

чор на-бе ла га кі но ў су пра ва джэн ні 

жы вой му зы кі — ці ка вая спе шча на-

му га лі вуд скім эк шэ нам гле да чу?

— Тры склад ні кі «Кі не мо» — ня мое 
кі но, жы вая му зы ка і све жае па вет-
ра — гэ та ў ней кім сэн се ідэа льная 
фор му ла пос пе ху. Яе вы ні кам з'яў ля-
ец ца пры га жосць — уні вер саль ная эс-
тэ тыч ная ка тэ го рыя, зра зу ме лая і пра-
даў цу з су сед няй кра мы, і пра фе са ру 
кан сер ва то рыі, і вы пад ко ва му мі на ку. 
У пры га жос ці не мо жа быць тэр мі ну 
даў нас ці, та му ка лек тыў ны пра гляд 
кі но ў пры цем ках пад акам па не мент 
фар тэ пі я на ці ка мер на га ан самб ля да-
гэ туль ка рыс та ец ца по пы там.

— Ці ха пае, як вам па да ец ца, у 

«ня мым пе ры я дзе» філь маў, якія 

маг лі б за ха піць су час на га гле да-

ча? Ці вы зна чы лі вы, якія кар ці ны 

лепш за ўсё па ды хо дзяць для ва ша-

га фес ты ва лю і ва шай пуб лі кі?

— Ня мое кі но — гэ та ве лі зар ны не-
вы чэрп ны пласт куль тур най спад чы ны. 
За пяць га доў мы па ка за лі ў рам ках на-
ша га фес ты ва лю ка ля трыц ца-
ці філь маў, і гэ та вель мі ма лая 
част ка та го ма сі ву да гу ка во га 
кі но, які з'яў ля ец ца на ця пе раш-
ні мо мант да ступ ным. Акра мя 
та го, сі не ма тэ кі і кі на ар хі вы па 
ўсім све це што год зна хо дзяць 
вя лі кую коль касць но вых, ча сам 
не вя до мых ня мых філь маў і вя-
дуць ра бо ту па іх рэ стаў ра цыі. 
Мя не вель мі це шыць той факт, 
што мы ўсё больш ады хо дзім 
ад ві да воч ных ці ка вос так і гля-
дац кіх хі тоў у бок экс клю зіў ных 
рэ чаў. На прык лад, ле тась мы 
па ка за лі адзін з са мых ран ніх 
поль скіх філь маў «Лю дзі без 
заўт ра», які доў гі час лі чыў ся згуб ле-
ным і толь кі ня даў на быў рэ стаў ра ва-
ны вар шаў скай «На цы я наль най філь-
ма тэ кай». Сё ле та вы дат ны бе ла рус кі 
кам па зі тар Але на Гу ці на прад ста віць 
на «Кі не мо» сваю ін тэр прэ та цыю вус-
ціш на га тры ле ра аме ры кан ска га рэ-
жы сё ра Ір ві на Уі ла та «За двя ры ма», 
ра бо ты па ад наў лен ні яко га бы лі скон-
ча ны толь кі ў 2016 го дзе.

— Ці апраў да лі ся ва шы ча кан ні ад 

пуб лі кі, ка лі вы па ка за лі толь кі што 

рэ стаў ра ва ны поль скі фільм?

— Ка лі мы толь кі па чы на лі ра біць 
«Кі не мо», нам зда ва ла ся, што пуб лі ку 
пры ваб лі ва юць перш за ўсё зор ныя 
ім ёны на кшталт Чап лі на аль бо Хіч ко ка. 
На ней кім эта пе гэ та са праў ды бы ло 
так. За раз я з го на рам ма гу ска заць, 
што на «Кі не мо» лю дзі пры хо дзяць 
на пэў на га кам па зі та ра ці вы ка наў цу. 
Ёсць, вя до ма, і та кія, ка му да спа до бы 
ў пер шую чар гу раз ня во ле ная ат мас-
фе ра ва ўнут ра ным дво ры ку му зея-
май стэр ні Азгу ра. Я ні ў якім вы пад ку 
не ха чу ска заць, што кі но на фес ты ва лі 
ады гры вае дру гас ную ро лю, але га-
лоў ным вы ні кам на шай шас ці га до вай 
пра цы ўсё ж лі чу тое, што нам уда ло ся 

сфар мі ра ваць ла яль ную слу хац кую су-
пол ку, даць су час ным бе ла рус кім кам-
па зі та рам пля цоў ку для вы ступ лен няў 
і маг чы масць быць па чу ты мі.

— А як на пад бор пра гра мы ўплы-

ва юць са мі кам па зі та ры? Ці ёсць у 

іх ней кія пе ра ва гі аль бо філь мы, да 

якіх пі саць му зы ку з ней кіх пры чын 

скла да на?

— Пры скла дан ні пра гра мы мы звы-
чай на да ём кам па зі та-
рам не каль кі філь маў 
на вы бар. Тра ды цый-
на на шы аў та ры вель-
мі не ах вот на бя руц ца 
за на пі сан не му зы кі 
да ка ме дый — ві даць, 
па чуц цё гу ма ру не са-
мая моц ная ры са на-
цы я наль на га ха рак та-
ру. Скла да на так са ма 
пра ца ваць з са вец кім 
пра па ган дысц кім кі но, 
якое па тра буе рэ флек-
сіі і вы ба ру пра віль най 
ін та на цыі, чыс та ілюст-
ра цый ны па ды ход тут 
не да па мо жа. У гэ тым 

кі рун ку за раз най больш па спя хо ва 
пра цу юць укра ін цы: вель мі ці ка выя 
са ўндтрэ кі, па бу да ва ныя на эфек це 
кант ра пунк ту, ства рыў Ан тон Бай ба коў 
да філь маў «Не бы ва лы па ход» Мі ха і ла 
Каў фма на і «Адзі нац ца ты» Дзі гі Вер та-
ва. Спа дзя ю ся, што ў на ступ ным го дзе 
нам удас ца па ка заць хоць бы адзін з 
іх на «Кі не мо».

— Ці пра цяг ва юць сваё жыц цё 

кам па зі цыі, на пі са ныя спе цы яль на 

для фес ты ва лю?

— Па коль кі ўся му зы ка пі шац ца 
ад мыс ло ва для філь маў, якія па каз-
ва юц ца на фес ты ва лі, яе прос та не-

маг чы ма па даць у ін шым кан тэкс це. 
Яна мо жа іс на ваць толь кі ў пэў ным 
ча са ва-пра сто ра вым вы мя рэн ні, «тут 
і ця пер», па куль гля дач ба чыць вы-
яву на эк ра не. З ад на го бо ку да во лі 
прык ра, што жыц цё кам па зі цый, на 
ства рэн не якіх тра ціц ца не адзін ме-
сяц, аб мя жоў ва ец ца не каль кі мі па ка-
за мі ў рам ках фес ты ва лю, з дру го га, 
гэ та ўсё ж вель мі штуч ны пра дукт, 
які мы са мі не хо чам ты ра жа ваць і 
ста віць на па ток, бо ў та кім вы пад ку 
ма гія знік не.

— Ра ней «Кі не мо» пра хо дзіў з 

больш шы ро кай геа гра фі яй: апроч 

Мін ска, па ка зы ар га ні зоў ва лі ся ў 

не каль кіх аб лас ных цэнт рах. Ча му 

коль касць га ра доў, якія пры ма юць 

фес ты валь, змян ша ец ца?

— Сё ле та мы ро бім «Кі не мо» ў 
Мін ску і Грод не. Нам вель мі ха це ла ся 
б па шы рыць геа гра фію фес ты ва лю, 
але для та го каб ар га ні за ваць па ка зы 
ў ін шым го ра дзе, трэ ба вы дат ка ваць 
пэў ны час, сі лы і гро шы, рэ сурс якіх, 

на жаль, аб ме жа ва ны. Ча сам 
нам прос та не ха пае за па лу, 
але мы ад кры тыя да пра па ноў, 
і ка лі ў ін шых аб лас ных цэнт рах 
зной дуц ца эн ту зі яс ты, га то выя 
ўзяць на ся бе ка ар ды на цый ную 
част ку, мы з ра дас цю па са дзей-
ні ча ем ар га ні за цыі фес ты ва лю ў 
іх го ра дзе.

— Ча му «Кі не мо» прын цы-

по ва пра хо дзіць пад ад кры-

тым не бам, і ці не за мі нае 

дрэн ны пра гноз на двор'я ар-

га ні зоў ваць фес ты валь?

— На ва коль нае ася род дзе 
ства рае пэў ную ат мас фе ру, 
якая з'яў ля ец ца не ад' ем ным 

склад ні кам «Кі не мо» і якой мы вель мі 
да ра жым. Це ні на эк ра не, жы вая му-
зы ка, цвыр ку ны ў кус тах і ля ту чыя мы-
шы над га ло ва мі — усё гэ та на гад вае 
ней кі міс тыч ны пер ша быт ны ры ту ал, 
ства рае ў аў ды то рыі па чуц цё су поль-
нас ці і да тыч нас ці да пры ро ды, якое 
не маг чы ма ўвасобіць у за кры тым па-
мяш кан ні кі на за лы. Так, мы кож ны раз 
аказ ва ем ся за лож ні ка мі на двор'я, але 
ах вя ра ваць ат мас фе рай на ка рысць 
кам фор ту — зна чыць за гу біць са му 
ідэю «Кі не мо».

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



Ад кры тая пра сто раАд кры тая пра сто ра  

НЯ МОЕ КІ НО, 
ЖЫ ВАЯ МУ ЗЫ КА 

І СВЕ ЖАЕ ПА ВЕТ РА 
Уні каль ны фес ты валь «Кі не мо» пра па нуе гля дзець ня мыя 

чор на-бе лыя стуж кі пад ад кры тым не бам, ды яшчэ ў 

су пра ва джэн ні жы вой му зы кі, на пі са най су час ны мі кам па зі та ра мі 

спе цы яль на для вы бра ных філь маў. Та кая экс клю зіў ная прак ты ка 

здоль на вяр нуць гле да ча ў бы лыя ча сы, ка лі пра гляд філь ма без 

агучвання і час цей за ўсё без ко ле ру ста на віў ся пэў ным та ін ствам 

спаз на ван ня но ва га мас тац тва, за хоп ле на га на зі ран ня за ру ха мі 

на эк ра не і пад свя до ма га аб' яд нан ня со цень лю дзей дзе ля 

ка рот ка га кі на свя та. Па ка зы сё лет няй пра гра мы «Кі не мо» бу дуць 

пра хо дзіць у Мін ску па чац вяр гах з 14 чэр ве ня да 12 лі пе ня, як 

звы чай на, ва ўнут ра ным дво ры ку Ме ма ры яль на га му зея-май стэр ні 

За іра Азгу ра, а так са ма ў Грод не 6—8 лі пе ня. Пе рад па чат кам 

мы за да лі свае пы тан ні пра грам на му ка ар ды на та ру фес ты ва лю 

Воль зе НА ДОЛЬ СКАЙ.

Шосты фес ты валь «Кі не мо» па ка жа кар ці ны ў жан рах ка ме дыі, 
тры ле ра, дра мы — ча ты ры поў на мет раж ныя і пад бор ку ка рот ка мет-
ра жак. Па тра ды цыі пра гра ма не абы хо дзіц ца без зна ка мі тай трой-
кі ко мі каў Чап лін—Кі тан—Лойд: два пер шыя бу дуць прад стаў ле ны 
ў апош ні ве чар у кам па ніі Клай да Брук ма на, а Га ральд Лойд у філь ме 
«Гон шчык» рэ жы сё ра Тэ да Уай лда ад крые фес ты валь. Апроч гэ та га, 
на эк ра не з'я віц ца фільм ад на го з най яр чэй шых прад стаў ні коў ня-
мец ка га экс прэ сі я ніз му Фрыд ры ха Віль гель ма Мур нау, праў да, зня ты 
ў ЗША, — «Узы ход сон ца. Пес ня двух ча ла век». І на ад ва рот не мец 
Эрнст Лю біч, больш вя до мы «га лі вуд скім» пе ры я дам, у «Кі не мо» 
бу дзе ўдзель ні чаць са сва ім ня мец кім філь мам «Жон ка фа ра о на». 
На рэш це, жанр тры ле ра ў ня мым кі но мож на спаз наць праз кар ці ну 
«За дзвя ры ма» Ір ві на Уі ла та.

Пес ні Ма нюш кі 
«для хат ня га ўжыт ку» 
пра гу чаць у Вя лі кім тэ ат ры

«За дзвя ры ма» 
Ір ві на Уі ла та.

«Дзень зар пла ты» 
Чар лі Чап лі на.


