
9ЖЫРАНДОЛЯ9 чэрвеня 2018 г.

Прэм' е ра «З ву чы лі шча» ад бы-

ла ся 6 чэр ве ня на пля цоў цы ОК16, 

дзе яе прад ста віў Цэнтр ві зу аль-

ных і вы ка наль ніц кіх мас тац тваў 

«Арт Кар па рэйшн» у шэ ра гу ін шых 

ме ра пры ем стваў пра ек та «ТАК: 

Тэ атр. Аду ка цыя. Кі но». Ас но вай 

ста ла п'е са не без вя до ма га бе ла-

рус ка га дра ма тур га Анд рэя Іва но-

ва, на мі на ва ная на прэ стыж ную 

ра сій скую тэ ат раль ную прэ мію 

«За ла тая мас ка».

Аў тар не ха вае, што ха цеў ства-

рыць тра ге дыю, роў ную ан тыч най. 

Адзін з га лоў ных ге ро яў «З ву чы лі-

шча» — вы клад чык фі ла со фіі, рэ-

кві зі там слу жаць бюс ты быц цам 

грэ час кіх фі ло са фаў на па ста мен-

тах у вы гля дзе кла січ ных ка лон, 

ге роі цы ту юць ад на го з трох вя-

лі кіх тра гі каў Са фок ла. Да та го ж 

страс ці і жарс ці, якія ад бы ва юц ца 

на пля цоў ках ОК16, дак лад на не 

на ле жаць звы чай на му жыц цю, 

хоць па ўсіх ін шых па каз чы ках 

свет спек так ля на ват больш чым 

звы чай ны — аль бо га па ва ты, аль-

бо смеш ны ў сва ёй нік чэм нас ці. І 

ка лі па чы наць спа чат ку, га лоў ны 

ге рой Сяр гей вы кла дае фі ла со фію, 

але ў так зва най «хаб зе». Бюс ты і 

ка ло ны ўвесь час вы ка рыс тоў ва-

юц ца для са мых пра за іч ных мэт і 

та кім чы нам зды ма юц ца з п'е дэс-

та ла. Мес ца не аспрэч ных грэ час-

кіх аб са лю таў пе ры я дыч на зай мае 

га лоў ная ге ра і ня Тань ка, якая вы-

сту пае сім ва лам і ўва саб лен нем 

«га па ты» — лю дзей з не ўлад ка ва-

ных сем' яў, з дрэн ны мі аду ка цы яй і 

кру га гля дам, ад па вед нымі маў лен-

нем і ма не ра мі. Цы та ты Са фок ла 

абяс цэнь ва юц ца са мім ася род дзем 

вы ка ры стан ня.

Атрым лі ва ец ца, што спек такль 

увесь час ні ве люе спад чы ну, што 

да ста ла ся нам ад вя лі кіх, і та кім 

чы нам рас каз вае пра су час насць. 

А ў су час нас ці вы клад чык фі ла-

со фіі Сяр гей, што ма рыць з'е хаць 

з кра і ны, каб не ба чыць вя за ныя 

шап кі з па цер ка мі на пост са вец кіх 

жан чы нах, звяр та ец ца да свай го 

сяб ра Сла ві ка, які мог бы ар га ні-

за ваць доб ры за ро бак. Прад стаў-

нік за ла той мо ла дзі, сын ба га це яў, 

пры га жун Сла вік пры му шае Сяр гея 

зра біць стаў ку на спа ку шэн не сва-

ёй сту дэнт кі Тань кі... Мак бук, аў-

та ма біль і маг чы масць пра во дзіць 

варк шо пы па фі ла со фіі за доб рыя 

гро шы ака за лі ся на ко не.

У сваю чар гу Тань ка, ма ці якой 

па мер ла, баць ка-ал ка го лік за стаў-

ся ін ва лі дам, а хло пец сеў у тур-

му за за бой ства, мае свае пла ны і 

«вы бі рае» вы клад чы ка, та му што 

ён «той са мы», а ёй хо чац ца сям'і, 

дзя цей і шчас ця. Улас на, ус пры-

маць яе вы ключ на як жан чы ну не 

да во дзіц ца. Хоць у гэ тым так са ма 

ёсць сэнс — не тое каб ра ка вая, 

але вы на ход лі вая ге ра і ня пад па-

рад коў вае са бе на ва кол ле, дзей-

ні чае вы ключ на ў сва іх ін та рэ сах і 

да ма га ец ца мэт. Абод ва муж чы ны, 

Сяр гей і Кос ця, што вый шаў з тур-

мы, не мо гуць ад яе па зба віц ца — 

ад ка хан ня ці та му, што яна шан та-

жуе і тры мае пры са бе сі лай.

Зда ва ла ся б, чар го вы сю жэт 

пра моц ную жан чы ну і сла ба га 

муж чы ну. Праў да, да мі на ван не 

сту дэнт кі хаб зы над вы клад чы кам 

фі ла со фіі гля дзіц ца экс цэнт рыч на 

і сім ва ліч на. Га лоў ны ге рой, ва-

кол яко га ўвесь час аб ры на юц ца 

бюс ты грэ час кіх кла сі каў, пад па-

рад коў ва ец ца ней кай агуль най дэ-

гра да цыі (сім ва лам якой у пэў ным 

сэн се з'яў ля ец ца Тань ка) і ад яе ж 

ма рыць збег чы. З паст кі, у якую ён 

тра піў, спа чат ку з-за свай го бес-

прын цы по ва га сяб ра, які не ве дае, 

якім яшчэ чы нам мож на атры маць 

но выя эмо цыі, а по тым з-за га па ва-

тай, але прын цы по вай дзяў чы ны, 

вы хад толь кі адзін, пры чым са праў-

ды тра гіч ны.

Ка лі па чы на еш збі раць эле мен-

ты спек так ля, ма за і ка па каз вае, 

што для су час на га ча ла ве ка якасць 

і маш таб са праўд най тра ге дыі зру-

шы лі ся — ка неш не, не ахоп ныя 

грэ час кія па ку ты ў па раў на нне не 

ідуць, але на тое ён і змен лі вы свет, 

каб пра па на ваць неш та но вае. Дык 

вось, «грэ час кая тра ге дыя» су час-

най Бе ла ру сі — у п'ян стве, сла бас-

ці ду ху, прын цы пах «га па ты» і абы-

яка вас ці. Ад ра зу не каль кі па дзей, 

што пры вод зяць да не зва рот ных 

вы ні каў, ад бы ва юц ца з-за не цвя ро-

зас ці. Га лоў ны ге рой пад па дае пад 

уз дзе ян не двух ча ла век з-за сва іх 

сля пых жа дан няў, а вы ка рас кац ца 

яму не да юць дзіў ныя — заў сё ды 

ва ры янт ныя — прын цы пы ін шых 

пер са на жаў.

Трэ ба ска заць, «З ву чы лі шча» 

здо ле ла па ка заць адзін з га лоў ных 

склад ні каў ве лі чы ні са фок лаў скіх 

тра ге дый — ра зу мен не не зва рот-

нас ці, якая да ты чыц ца і на ша га на-

ва кол ля, хоць звы чай на яго ста-

біль насць цяг не на дра му і толь кі. 

Рэ ча іс насць з яе сты лы мі сце на мі, 

дзе кож ны шлях раз віц ця аказ ва-

ец ца ту пі ко вым, за цяг вае ў ней кую 

бес перс пек тыў ную баг ну. Кім бы ў 

гэ тым сю жэ це ты ні быў, ба га тым 

аль бо не, прын цы по вым аль бо без 

прын цы паў, ка ха ным аль бо тым, 

хто пры мае ка хан не, — шчас лі вым 

ты не ста неш.

Апроч вы дат най п'е сы, дзе 

праз за ла тую мо ладзь, гоп ні каў 

і ге роя, што ма рыць пра Еў ро пу, 

ра зы гры ва ец ца тра ге дыя на шай 

су час нас ці, па ста ноў ка мо жа па-

хва ліц ца і рэ жы су рай. Уме ла Аляк-

сандр Мар чан ка вы ка рыс таў пра-

сто ру — спек такль без ант рак та 

дзя ку ю чы ру хо май ка ме ры ад быў-

ся на не каль кіх пля цоў ках і ў не-

каль кіх ан ту ра жах. Эк ран у сваю 

чар гу не аб ме жа ваў ся тэх ніч най 

функ цы яй — пе ра да чай пра ця гу 

дзе ян ня, якое мы не мо жам ба чыць 

фі зіч на. Ра зам з гэ тым ён дэ та люе 

тое, што ад бы ва ец ца лі та раль на 

пе рад гле да ча мі, і ак цэн туе ўва гу 

на пэў ных рэ чах, ства ра ю чы но выя 

сэн сы. Па каз вае сім ва лы, пе ра піс-

ку ў ме сен джа ры ці ін шыя зна ка-

выя рэ чы кштал ту цы тат. У цэ лым 

рэ сур сы куль тур на га ін ку ба та ра 

і яго ар хі тэк ту ры, тэх ні кі, мі ні ма-

лісц ка га рэ кві зі ту вы ка ры ста ныя 

та кім чы нам, што пад час па ста ноў-

кі не да во дзіц ца су ма ваць. Кож ная 

зме на дэ ка ра цый, не каль кі пунк таў 

гле джан ня на ад ну і тую ж сцэ ну, 

гуч ны са ўндтрэк «Я не цац ка» тры-

ма юць ува гу ад па чат ку да кан ца, у 

тым лі ку та му, што зна чэн ні ледзь 

не кож най сцэ ны мож на раз бі раць 

асоб на як па лат но.

Пад ку пае і тое, што тра-

ге дыя ра зы гры ва ец ца не на 

ад асоб ле най сцэ не, а на ад-

лег лас ці вы цяг ну тай ру кі — ты 

гля дзіш на ге ро яў звер ху ўніз, 

Сла вік са дзіц ца ў за лу для 

гле да чоў і пра маў ляе рэп лі кі 

са свай го мес ца, мож на ра за-

браць раз мо ву з су сед ня га па-

коя, ка лі транс ля цыя пе ра стае 

пе ра да ваць гук.

Но вая па ста ноў ка — з на леж най 

ін та на цы яй, з дры жан нем у го ла се, 

з буй ны мі пла на мі ак цё раў на эк ра-

не — дак лад на трап ляе ў шэ раг рэ-

ка мен да цый. Га лоў ны ге рой з тра гіч-

на апу шча ны мі бро ва мі пе рад асць 

пры ві тан не з Еў ро пы, але ці збег ён 

та кім чы нам ад вя за ных ша пак з па-

цер ка мі — яшчэ пы тан не.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



Што ў су час ным беларускім 
гра мад стве пры во дзіць 
да не па праў ных вы ні каў

Но вы спек такль «З ву чы лі шча» Аляк санд ра Мар чан кі з вы ка-

ры стан нем ві дэа транс ля цый, не цэн зур най лек сі кі і шмат лі кіх 

ад сы лак да бе ла рус ка га на ва кол ля для на ша га тэ ат раль на га 

ася род дзя ўсё яшчэ мож на лі чыць не звы чай ным. Та му што 

ў кра і не па нуе рэ пер ту ар ны тэ атр, а «З ву чы лі шча» на ле жыць 

да пра ект на га. Та му што па каз ва ец ца ён не на сцэ не спе цы яль-

на га бу дын ка, а ў куль тур ным ін ку ба та ры ОК16, дзе апроч 

ім пра ві за ва най сцэ ны, за дзей ні ча на яшчэ не каль кі па мяш кан-

няў. Та му што аў та ра мі асвой ва ец ца су час ная кі на мо ва і спо са-

бы рас каз ваць гіс то рыю не лі та раль на. І на ват та му што но вая 

па ста ноў ка кож ным кро кам ак цё раў ад сы лае да ак ту аль най 

рэ ча іс нас ці, а гэ та не кож ны су час ны тэ ат раль ны сю жэт га то вы 

пра па на ваць.

Вы клад чы кі Гім на зіі-ка ле джа мас тац-

тваў імя Іва на Ахрэм чы ка на ве да лі ўжо 

ка ля двац ца ці га ра доў і вё сак у ме жах 

пра ек та «Мы — для дзя цей!». Яны пра-

вод зяць май стар-кла сы для на стаў ні-

каў, баць коў і ў пры ват нас ці для адо-

ра ных школь ні каў, што зай ма юц ца 

му зы кай і вы яў лен чым мас тац твам. 

Вы ні кам ванд ро вак ста но вяц ца банк 

да ных та ле на ві тых дзя цей, вы стаў кі 

і кан цэр ты. Іні цы я та рам пра ек та стаў 

ды рэк тар ка ле джа, кан ды дат пе да га-

гіч ных на вук Мі ха іл Па здні каў, а ка лек-

тыў — вя до мыя му зы кан ты, мас та кі, 

вы дат ныя пе да го гі — яго пад тры маў.

У твор чым дыя ло гу з дзець мі вы яў ля юць 

тых, хто мог бы ўдас ка на ліць свае на вы кі і 

па сту піць у Гім на зію-ка ледж мас тац тваў, дзе 

ўжо сён ня ву чац ца му зы кан ты (з 2 кла са) 

і мас та кі (з 5 кла са) з роз ных кут коў кра і-

ны. У вы ні ку на кар ту ар га ні за та раў тра пі лі 

Ла гойск, Слуцк, Свет ла горск, Аст ра шыц кі 

Га ра док і яшчэ шэ раг га ра доў і мяс тэ чак. 

На мес цы пра хо дзяць так са ма су стрэ чы з га-

рад скім і ра ён ным кі раў ніц твам, за клю ча юц-

ца да га во ры аб твор чым су пра цоў ніц тве.

У кан цы мая, на прык лад, вы клад чы-

кі на ве да лі Уз ду. Стар шы ня Уз дзен ска га 

рай вы кан ка ма Сяр гей Са віц кі аца ніў вы ні-

кі твор чых су стрэч і май стар-кла саў, якія 

вы клад чы кі пра вя лі па фар тэ пі я на, ду ха вых 

ін стру мен тах, саль фе джыа, хо ры, скульп ту-

ры і жы ва пі се. А Мі ха іл Па здні каў пад крэс ліў: 

каб усла віць ма лую ра дзі му, трэ ба стаць 

са праўд ным пра фе сі я на лам. Та кім, як, на-

прык лад, ня даў ні вы ха ва нец за слу жа на га 

на стаў ні ка Бе ла ру сі Тац ця ны Сер гі еў скай, 

пе ра мож ца між на род ных кон кур саў, доб ра 

вя до мы ў Еў ро пе пі я ніст Дзя ніс Лін нік. Аль-

бо лаў рэ а ты На цы я наль най прэ міі ў га лі не 

вы яў лен ча га мас тац тва Ры гор Сіт ні ца, які ў 

свой час пры ехаў ву чыц ца ў Мінск з Пет ры-

каў ска га ра ё на, Глеб От чык з Го ме ля, Па лі на 

Пі ра го ва і Ва сіль Ці ма шоў з На ва по лац ка.

За апош нія га ды больш за сто на ву чэн цаў 

ка ле джа ста лі сты пен ды я та мі, лаў рэ а та мі 

спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь па пад трым цы та ле на ві тай мо ла-

дзі. На ву чаль ная ўста но ва пе ра тва ра ец ца 

ў ме та дыч ны ак тыў, дзе рас пра цоў ва юц ца 

ву чэб ныя пра гра мы, а вы клад чы кі да па ма га-

юць дзе цям за свой ваць не толь кі спе цы яль-

ныя прад ме ты, але і агуль на аду ка цый ныя.

Тым ча сам у на шай ста лі цы і ін шых га-

ра дах з'яў ля юц ца но выя ад ра сы, дзе мож на 

ўба чыць тво ры вы пуск ні коў Гім на зіі-ка ле джа 

мас тац тваў імя Іва на Ахрэм чы ка. Ка ля На-

цыя  наль най біб лі я тэ кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 

пом нік Фран цыс ку Ска ры ну Але ся Дран ца. 

Ма за і ку Хра ма Усіх Свя тых, ін тэр' ераў Са ве та 

Рэс пуб лі кі ра бі ла гру па вы пуск ні коў пад кі раў-

ніц твам Дзя ні са Чу бу ко ва і Юрыя Пеў не ва... 

Сю ды ж трэ ба ўклю чыць ра бо ты Ры го ра Сіт-

ні цы, Ула дзі мі ра Віш неў ска га, Ула дзі мі ра Са-

ві ча, Свят ла ны Гар бу но вай, Па лі ны Пі ра го вай 

і Ва сі ля Ці ма шо ва ў Па ла цы Рэс пуб лі кі.

Маг чы ма, не менш вы дат ных тво раў 

з'я віц ца, ка лі свой та лент рэа лі зу юць тыя 

дзяў ча ты і хлоп цы, якіх пад час пра ек та 

«Мы — для дзя цей!» пад ах во ці лі атры маць 

пра фе сій ную аду ка цыю ў Гім на зіі-ка ле джы 

мас тац тваў.

Га лі на БАГ ДА НА ВА



Твор чае па да рож жаТвор чае па да рож жа  

Ка ледж мас тац тваў шу кае та лен ты
Но вы пра ект да па мо жа знай сці най леп шых на ву чэн цаў му зы каль ных і мас тац кіх кла саў

На сцэ неНа сцэ не  

АД ЧУ ВАН НЕ НЕ ЗВА РОТ НАС ЦІ


