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Ча ты ры га ды та му ме на ві та гэ ты 

фес ты валь стаў пер ша пра ход цам 

і за клаў тра ды цыю пра вя дзен ня 

дзён на цы я наль ных куль тур у Верх-

нім го ра дзе — гіс та рыч ным цэнт ры 

ста лі цы. З 2015-га «Тбі лі со ба» што-

год пры баў ля ла ў маш таб нас ці і на-

сы ча нас ці. Ця пер гэ та свя та гру зін-

скай куль ту ры, му зы кі і ку лі нар ных 

тра ды цый, якое ла дзяць ганд лё вая 

мар ка «Бар жо мі», Мін гар вы кан кам, 

па соль ства Гру зіі ў Бе ла ру сі, мэ рыя 

Тбі лі сі і гру зін скае куль тур на-асвет-

ніц кае та ва рыст ва «Ма му лі», афі цый-

на зві ніць му зы кай і спе ва мі з поўд ня 

да поў на чы, і толь кі ле тась яго на ве-

да ла ка ля 80 ты сяч ча ла век.

Сё ле та «Тбі лі со ба» абя цае быць асаб-

лі вай — і не толь кі та му, што фес ты валь 

ад зна чае пя ці га до вы мі ні-юбі лей, але і 

та му, што пры све ча ны ён бу дзе бе ла рус-

ка-гру зін скай друж бе і прой дзе 24 жніў ня 

пад дэ ві зам «Свя та з бе ла рус ка-гру зін скім 

ха рак та рам».

Што бе ла рус ка га бу дзе на «Тбі лі со бе-

2019»? Най перш мо ва: як пад крэс лі вае 

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Гру зіі 

ў Бе ла ру сі Ва ле рый Кварацхелія, як са ма 

наз ва фэс ту, так і ўсе ўка заль ні кі бу дуць 

на пі са ны на бе ла рус кай. Для гас цей упер-

шы ню зла дзяць ад кры тыя ўро кі бе ла рус кай 

мо вы — акра мя не аб ход ных «пры ві тан не» 

і «ка лі лас ка», тут да па мо гуць зра біць за-

каз у рэ ста ра не аль бо спы таць да ро гу да 

На цы я наль най біб лі я тэ кі (а бе ла ру сам, у 

сваю чар гу, пра дэ ман стру юць, як гу чаць 

агуль на ўжы ва льныя фра зы на гру зін скай). 

«Яшчэ бу дзе мно га бе ла рус кай му зы кі і 

кух ні — пры нам сі, ве даю, што бу дуць мае 

лю бі мыя ха лад нік і дра ні кі», — за пэў ні вае 

спа дар па сол, не за бы ва ю чы ся, ад нак, 

за пра шаць і на дэ гус та цыю хін ка лі ды ха-

ча пу ры, якія ў мност ве пра па ну юць на вед-

валь ні кам на цыя наль ныя гру зін скія ка вяр ні 

і рэ ста ра ны.

Ва ле рый Ква рац хе лія не ўтой вае: пад 

куль тур ным плас том ме ра пры ем ства зна хо-

дзіц ца ін шы, не менш важ ны — эка на міч нае 

су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін, бо «Тбі лі со ба», 

да ючы маг чы масць бе ла ру сам і гру зі нам 

блі жэй па зна ё міц ца адзін з ад ным, спры яе 

так са ма раз віц цю ўза ем на га ту рыз му, ін-

вес ты цый і г. д. Не вы пад ко ва сё ле та аку-

рат 24 жніў ня ў Мін ску ад кры ец ца Гру зін скі 

дом — не толь кі ганд лё вы, але і куль тур-

на-асвет ніц кі цэнтр, а ся род гас цей свя та 

бу дуць прэм' ер-мі ністр Гру зіі, мэр Тбі лі сі і 

до сыць вя лі кая дэ ле га цыя дэ пу та таў і чы-

ноў ні каў вы со ка га ран гу. Але сяб роў ства — 

перш за ўсё.

«З пер шай «Тбі лі со бы» па чаў ся фес ты-

валь ны рух у Верх нім го ра дзе, і як лі да ры 

гэ та га ру ху, мы ад чу ва ем пэў ную ад каз-

насць і за да ём усё больш вы со кую план-

ку, — за ўва жае адзін з за сна валь ні каў 

фес ты ва лю, ды рэк тар ІDS Borjomі Belarus 

Дзя ніс Крупец. — Та му сё ле та мы скла лі, 

на пэў на, най ці ка вей шую і са мую на сы ча ную 

му зыч ную пра гра му з най больш вя до мых і 

за па тра ба ва ных на сён ня гру зін скіх ар тыс-

таў і прад стаў ні коў бе ла рус кай куль ту ры».

Бе ла рус кую му зы ку прад ста віць, у пры ват-

нас ці, па пу ляр ны элект рон ны пра ект Shuma, 

які прэ зен туе гас цям фес ты ва лю су поль ны 

ін тэр на цы я наль ны трэк ма ла дых ар тыс таў 

«Мінск — го рад з ха рак та рам». Так са ма на 

«Тбі лі со бе» з'я віц ца танц пля цоў ка, дзе ад-

бу дуц ца тан ца валь ныя бат лы — дзе яшчэ ў 

ад ным мес цы ўба чыш ля во ні ху, «Мціў лу ры», 

вог (тан ца валь ны стыль, за сна ва ны на поды-

ум най хадзе і ма дэль ных по зах) і кан тэм па-

ра ры? Але асноў ную ўва гу, без умоў на, пры-

цяг не цэнт раль ная кан цэрт ная пля цоў ка — 

сё ле та коль касць ах вот ных вы сту піць на ёй 

ака за ла ся на столь кі знач най, што пры вез ці 

ўсіх не ха пі ла ні звы чай на га авія рэй са «Эмб-

ра е ра», ні на ват вя лі ка га бор та «Бо ін га», і 

мэ рыі Тбі лі сі да вя ло ся за мо віць да дат ко вы 

чар тар ны рэйс. Ся род тых ар тыс таў, хто з 

не цяр пен нем ча кае су стрэ чы з бе ла рус кай 

пуб лі кай — муж чын скае шмат га лос се «Швід-

ка ца» (гэ ты вір ту оз ны ан самбль ура зіў ужо 

мно гіх слу ха чоў, у тым лі ку канц ле ра ФРГ 

Ан ге лу Мер кель), ула даль нік пер шай прэ міі 

сё лет ня га да рос ла га кон кур су «Сла вян ска га 

ба за ру ў Ві цеб ску» Ге ор гій Пут ка ра дзэ (ура-

джэ нец Ба ту мі ўлюбіў у ся бе пуб лі ку, вы ка-

наў шы кам па зі цыю «Не бяс печ на» бе ла рус кіх 

ро ке раў Nіzkіz), ле таш нія прад стаў ні кі кра і ны 

на «Еў ра ба чан ні» — эт на-джа за вы ка лек тыў 

Іrіao, а так са ма, ма быць, са мы па пу ляр ны на 

сён ня ў Гру зіі гурт Mgzavrebі («Ванд роў ні кі»), 

ад кры ты кан цэрт яко га за вер шыць фес ты-

валь.

Акра мя та го, інт ры гуе на мес нік стар шы-

ні гру зін ска га куль тур на-асвет ніц ка га та ва-

рыст ва «Ма му лі» Ле ла Кантарыя, упер шы-

ню на «Тбі лі со бе» прой дзе «рэ пе ты цыя» 

бе ла рус ка-гру зін ска га вя сел ля, на якім тэ-

ле вя ду чы Тэн гіз Дум ба дзэ вы сту піць у ро лі 

та ма ды, а ўсе ах вот ныя ста нуць гас ця мі і 

змо гуць па зна ё міц ца з тра ды цы я мі і звы ча-

я мі абедз вюх кра ін, а так са ма ўзяць удзел 

у кон кур се кра са моў ных тос таў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та па да дзе на 

ар га ні за та ра мі фес ты ва лю.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

АД ШЫ РЫ НІ ГРУ ЗІН СКАЙ ДУ ШЫ

Па між фо та здым ка мі сем дзён — 

бра зіль скі мас так Бру на Біг, як і два-

нац цаць яго ка лег, за вяр шыў свой 

му рал у рам ках фес ты ва лю урбан-

ар ту Vulіca Brasіl. На Каст рыч ніц кай 

16/3 ця пер кра су ец ца ма ляў ні чая 

вы ява «Да гля дай свой сад» з паэ-

тыч най па ра дай за мест та го, каб 

га няц ца за ма тыль ка мі, кла па ціц ца 

пра свой сад і та ды яны са мі пры ля-

туць. З па да чы пя та га Vulіca Brasіl 

у Мін ску з'я ві ла ся два нац цаць но-

вых стрыт-арт тво раў: бе ла рус кія 

і бра зіль скія мас та кі па ча лі ра бо ту 

29 лі пе ня, і вось сён ня — у куль мі на-

цый ны дзень фес ты ва лю — кож ны 

з іх мож на па ба чыць у за вер ша ным 

вы гля дзе.

А так са ма ад свят ка ваць пос пех ра бо-

ты амаль што кар на ва лам на пе ша ход най 

Каст рыч ніц кай ву лі цы. Ча го толь кі не ад-

бы ло ся за гэ тыя дні: па куль на га рад скіх 

па верх нях вы ма лёў ва лі ся аб ры сы бу ду-

чых тво раў, удзель ні кі па дзеі да лу чы лі ся 

да май стар-кла саў, кі на па ка заў і твор чых 

су стрэч, з'ез дзі лі на фес ты валь мес ца 

«Sprava» ў вёс ку Бе лая Царк ва, у га ле-

рэі «Ў» ад кры лі вы стаў ку «Vulіca Gallery» 

(заўт ра за кры юць), па са дзі лі лес бес пе-

ра пын на га квіт нен ня, за ві та лі ў дзі ця чы 

ла гер у На ва са дах і пад рых та ва лі ся да 

опэн-эй ру.

Vulіca Brasіl, як бач на, — не толь кі пра 

ву ліч нае мас тац тва і ўклю чэн не яго ў сіс-

тэ му мас тац тва ў гра мад скім уяў лен ні. 

Фес ты валь ка жа пра кам форт нае іс на-

ван не і су іс на ван не, да ча го ад но сіц ца 

ўрба ніс ты ка, ар хі тэк ту ра, эка ло гія, мо-

да і даб ра чын насць. Зра біў шы ак цэнт на 

пры ваб ных фор мах — упры га жэн ні го-

ра да яр кі мі пунк та мі, Vulіca Brasіl апроч 

ла гіч най тэ мы га рад ско га жыц ця змаг ла 

за кра нуць і су ад но сі ны з пры ро дай, і ад-

но сі ны па між людзь мі.

За гэ тыя дні свае сля ды на мін скіх 

сце нах па кі ну лі бе ла рус кія аў та ры з Мін-

ска і ін шых га ра доў — Анд рэй Бу сел, 

Polіakowa, За хар Ку дзін, Хвост Хвас тоў, 

Ва дзік Фін і ін шыя. Бра ты Гус та ва і Ата віа 

Пан доль фа (OSGEMEOS) з Сан-Паў лу, 

мас та кі з між на род ным пры знан нем, ства-

ры лі ў Мін ску ўжо дру гі му рал: у 2015 го-

дзе на Vulіca Brasіl яны рас пі са лі сця ну 

бу дын ка па соль ства Бра зі ліі ў Беларусі. 

Бра зіль цы Crіola і Hyper да паў ня юць ко ла 

за про ша ных аў та раў. Мес ца зна хо джан не 

на ві нак, як і ін фар ма цыю пра іх ды іх аў та-

раў, мож на знай сці на афі цый ным сай це 

фес ты ва лю vulіca-brasіl.by.

На жаль, Мінск — пакуль не да стат ко ва 

пры яз ны да ву ліч на га мас тац тва го рад: 

у Бер лі не вы да юц ца аль бо мы га рад ско га 

стрыт-ар ту, а мяс цо вая пуб лі ка ўспры мае 

яго з пы тан ня мі (не ка то рыя за цвер джа-

ныя пля цоў кі для бу ду чых му ра лаў праз 

ня зго ду пэў ных струк тур бы лі вы му ша-

ны па мя няц ца), але ў тым лі ку дзя ку ю-

чы Vulіca Brasіl ус пры ман не ня звык ла га 

мя ня ец ца.

Сён ня ж, 10 жніў ня, прый шоў куль мі на-

цый ны мо мант. «Ра бо чыя» дні фес ты ва-

лю скон чы лі ся — час для му зы кі, тан цаў, 

тэ ат ра, ежы, кір ма шу і ін ша га. Опэн-эйр 

зой ме Каст рыч ніц кую ву лі цу, і та кім чы-

нам пя тая Vulіca Brasіl (па пя рэд няя прай-

шла ў 2017 го дзе) па ды дзе да пры го жа га 

фі на лу.

Фэст ар га ні зу ец ца пры пад трым цы 

па соль ства Бра зі ліі ў Бе ла ру сі, Мін гар-

вы кан ка ма, Мі ніс тэр ства куль ту ры і ад мі-

ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на Мін ска.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

ПЛЮС ДВА НАЦ ЦАЦЬ
Vulіca Brasіl «здае» му ра лы 

і за кры ва ец ца кар на ва лам на Каст рыч ніц кай
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