
7 верасня 2013 г.6

Выпуск № 34 (204)

Яшчэ з мо ман ту прэм' е ры ба ле та 
«Страс цi» (пра Раг не ду) ста ла зра зу ме ла: 
гiс то рыя — вя лi кая тэ ма, якая мо жа быць 
асновай для на цы я наль на га ба ле та. Мо жа 
быць... I ста ла зноў: у гэ тыя днi ак тыў на 
аб мяр коў ва юць прэм' е ру ба ле та «Вi таўт» 
кам па зi та ра Вя ча сла ва Куз ня цо ва ў па-
ста ноў цы Юрыя Тра я на, якi з'яў ля ец ца 
мас тац кiм кi раў нi ком ба лет най тру пы Вя-
лi ка га тэ ат ра Бе ла ру сi.

Ба лет і па тры я тызм
Гiс то рыю сва ёй кра i ны со рам на не ве-

даць. Але коль кi яе нi вы ву чай — заў сё ды 
за ста ец ца неш та, што мож на ад кры ваць, 
ад кры ваць. I коль кi нi га ва ры пра гiс то рыю 
— усё ма ла, усё роў на за ста ец ца нех та, 
для ка го гэ та бу дзе ўпер шы ню. I ўсё роў на 
бу дуць тыя, хто за хо ча яшчэ i яшчэ.

Так бы ло, на прык лад, ка лi iшоў у Ку па-
лаў скiм тэ ат ры спек такль «Князь Вi таўт». 
Iшоў доў га. Меў сва iх пры хiль нi каў. Але 
на ват ка лi спек такль ад жыў сваё, бы лi 
тыя, хто за су ма ваў без Вi таў та. Без рэ-
аль на га ге роя. Не столь кi без ге роя мас-
тац ка га тво ра (спек так ля). I вось чар го-
вая пе ра мо га на ша га ге роя Вi таў та над 
за быц цём: ба лет ны ва ры янт. Ба лет, як i 
спек такль, звяр та ец ца да дра ма тыч ных 
па дзей смер цi Кей сту та i су праць ста ян ня 
двух стрыечных бра тоў, якiя прэ тэн да ва лi 
на ўла ду ў Вя лi кiм Княст ве Лi тоў скiм.

Што тут ка заць: каб ува со бiць на сцэ не 
гэ тых двух ге ро яў, бы лi за дзей нi ча ны леп-
шыя ар тыс тыч ныя сi лы. Тут цяж ка па спра-
чац ца з Юры ем Тра я нам, што ёсць ка му ў 
на шай тру пе ўва саб ляць Вi таў та: на пар-
тыю пры зна ча ны Ягор Аза рке вiч, Ан тон 
Краў чан ка, Iгар Анош ка. I тыя, хто ан ты-
по да Ягай лу тан ца ваць мо гуць, ёсць: Алег 
Яром кiн i той жа Ягор Аза рке вiч. Ёсць ка го 
i што тан ца ваць — па вод ле гiс то рыi. Але 
клю ча вое сло ва тут — «тан ца ваць». Ха-
рэа гра фiя на цы я наль на га ба ле та па вiн на 
быць ад мет най, а па ста ноў ка вы гля даць 
эфект най, ства раць ура жан не дра мы, 
якая ча ла ве ка зра бi ла асо бай...

Што да эфек таў, то з iмi ўсё ў па рад ку: 
свят ло, гуль ня ко ле раў, дым, га ла ва з ра-
га мi над сцэ най, чыр во нае по лы мя вог нi-
шча. Сут насць дра мы вы нi кае з сю жэт най 
лi нii (калі хто ведае гісторыю) ды яшчэ з 
пра грам кi (бо інакш цяжка разабрацца ў 
тым, што адбываецца) . Што ж да лi нii ха-
рэа гра фii — яна так са ма з не ча га вы нi кае: 
з гiс то рыi раз вiц ця бе ла рус ка га ба ле та ў 
апош нiя дзе ся цi год дзi…

 Але так хо чац ца, каб гiс то рыя яго раз-
вiц ця пра цяг ва ла ся, бо ба лет — мас тац-
тва, якое без слоў мо жа пе ра ва роч ваць 
ду шу (i мы ж ба чы лi, як гэ та бывае!). I 
ця пер нам пра па ну юць но выя ба лет ныя 
спек так лi, цi наз вы ў афi шу… Вель мi 
доб рыя наз вы: «Вi таўт» — гу чыць з го-
на рам.

Мiж iн шым, ба лет «Вi таўт» i гля дзець 
мож на з го на рам. Яго ад чу юць тыя, для 
ка го гiс то рыя вы шэй за ха рэа гра фiю, а 
па чуц цё па тры я тыз му вы шэй за мэ ту тэ ат-
ра пе ра ва роч ваць ду шу. Тут яно, ба дай, i 
па нуе: на ша гiс то рыя, на ша тру па, наш тэ-
атр... Сло ва «наш», без умоў на, са гра вае, 
гэ так жа, як свая ка шу ля. Але бы ва юць 
мо ман ты, ка лi ду ма еш яшчэ i пра якасць 
ка шу лi. А доб рая якасць мо жа най лепш 
пад ма ца ваць па чуц цё па тры я тыз му: сваё 
лю бiць больш пры ем на та ды, ка лi яно на 
ўзроў нi...

Тым не менш, гле ба для па тры я тыз му 
ёсць: не толь кi з-за са мо га ге роя, па до ра-
на га нам гiс то ры яй. Яшчэ ад ным ге ро ем 
ба ле та з'яў ля ец ца му зы ка да яго. І гэта 
для мяне было самае галоўнае: у музыцы 
ёсць глы бi ня, за ся ро джа насць, раз важ-
лi васць, ёсць i экс прэ сiя, i на пру жан не, 
сум i на дзея. Яна рас па вя дае i на ра джае 
воб ра зы, якiя кож ны мо жа ўя вiць сам i 

су ад нес цi з тым, што ба чыць на сцэ не. 
Му зы ка — дзiў нае мас тац тва, якое мо жа 
праз гу кi i ме ло дыi даць «уба чыць» i эпо хi, 
i на ро ды з iх асаб лi вым све та ад чу ван нем. 
Мо жа мi ну лае злу чыць з су час нас цю: яно 
ж пра рас тае ў нас, та му i ад гу ка ец ца, рэ-
за нi руе.

Што ж та ды ёсць ча ла век, твор ца, якi 
ўмее ства раць та кую му зы ку, у якой чу еш 
больш, чым гэ та да зва ляе сю жэт, на ват з 
рэ аль ны мi гiс та рыч ны мi пер са на жа мi? Вя-
ча слаў Куз ня цоў пад час ства рэн ня ба ле та 
«Вi таўт» пе ра нёс iн фаркт, але ад на вiў ся. 
I пра па ноў вае ад на вiц ца — праз му зы ку 
— iн шым. Доб ра, што ёсць та кая маг чы-
масць — слу хаць бе ла рус кую му зы ку ў 
Вя лi кiм тэ ат ры...

Му зы ка і све та ад чу ван не
З аў та рам му зы-

кi, кам па зi та рам, 
пра фе са рам Вя-
ча сла вам КУЗ НЯ-
ЦО ВЫМ за ха це ла-
ся па раз маў ляць 
пас ля прэм' е ры.

— Гэ та ўжо не 
пер шы ба лет на 
гiс та рыч ную тэ му, 
да яко га вы на пi-
са лi му зы ку...

— Так, ра ней 
бы лi «Мак бет» i «Кле а пат ра». На жаль, 
не па ста вi лi. Мя не гiс то рыя на тхняе. Па-
пер шае, заў сё ды мож на ўя вiць ся бе там. 
На прык лад, у Егiп це: уя вiў пi ра мi ды — i 
нi бы та пе ра нёс ся ту ды, стаў част кай та го 
све ту... У вы пад ку з «Вi таў там» так са ма 
да па ма га ла пра ца ваць уяў лен не. Уяў ляў 
ся бе спа чат ку ў ля сах Вя лi ка га Княст ва Лi-
тоў ска га, по тым у за мку Кей сту та. Да лей 
— у Кра ка ве, дзе па нуе бляск. Ад сюль i 
ад чу ван не су тык нен ня двух су све таў. Але 

ж гэ тае ад чу ван не мо жа быць у лю бую 
эпо ху: ка лi су ты ка юц ца роз ныя каш тоў-
нас цi i ма раль ныя сiс тэ мы. У гэ тым сэн се 
для мя не гэ та фi ла соф скi спек такль. Хоць 
ге роi на ле жаць сён ня роз ным кра i нам, 
але ж сут насць су праць ста ян ня не ў гэ-
тым. Гэ тыя ге роi на ле жаць ад на ча со ва 
све ту. На прык лад, гiс то рыя Спар та ка цi 
сю жэт «Ра мэа i Джуль е ты» даў но вый шлi 

за рам кi ад ной куль ту ры. Гэ та гiс то рыя 
агуль на ча ла ве чая.

— На пэў на, не маг чы ма пi саць му-
зы ку пра тых, ка го ты не пры няў цi не 
па лю бiў?

— Ге роi гэ та га ба ле та вель мi яр кiя. Вi-
таўт жа — во iн! Пры чым ка лi я ўба чыў га-
лоў ных вы ка наў цаў ро ляў, то я зра зу меў: 
усе Вi таў ты! Ар тыст кi, якiя тан цу юць Ган-
ну, — усе тра пят кiя. Яд вi га — ва ля вая, з 
ха рак та рам. А якiя Ягай лы! Так са ма з ха-
рак та рам, хоць гэ ты воб раз больш цём ны. 
Але яны з Вi таў там бра ты. Бы вае та кое, 
што адзiн брат ху лi ган, а дру гi — вы дат-
нiк. Мы па ста ра лi ся ўсе воб ра зы зра бiць 
вель мi рэ льеф ны мi: ка лi ка хаць, то так, 
што на раз рыў нер ву. Ка лi бiц ца — то на-
смерць.

— Цi вы ву ча лi вы тую эпо ху, пра 
якую збi ра лi ся пi саць му зы ку?

— Так, але, хоць ёсць гiс то рыя, нам усё 
ж цяж ка пра нiк нуць ту ды, каб ад чуць, што 
там бы ло i як. Мы мо жам зда гад вац ца пра 
тыя па чуц цi, якiя кi ра ва лi людзь мi. Та му 
спра ва ва ўра жан нi. I ў му зыч ным так-
са ма. Я вось так ад чуў. I ка лi я спра бую 
ад кру цiць на зад амаль сем ста год дзяў, 
то ў мя не яны гу чаць вось так. У iн ша га 
кам па зi та ра яны бу дуць гу чаць iнакш, у 
трэ ця га — у ад па вед нас цi з яго све та ад-
чу ван нем i ўспры ман нем гiс то рыi... Але 
спра ва не толь кi ў гiс та рыз ме. Для мя не 
iс тот най бы ла гiс то рыя ха рак та раў, па чуц-
цяў — тое веч нае, што важ на для мас тац-
тва. У якiя вя кi мы нi за зi ра лi б, мы iх лепш 
мо жам ад чуць ме на вi та праз лю дзей, якiя 
та ды жы лi, праз iх дзе ян нi, у асно ве якiх 
— ха рак тар. Яго мы мо жам па ка заць праз 
ней кiя пе ра жы ван нi, страс цi. У нас ас но ва 
сю жэ та, ге роi — гiс та рыч ныя. Але ж мы 
не ве да ем дак лад на, якiя эмо цыi iмi кi ра-
ва лi ў якiя мо ман ты. Мы зра бi лi ва ры янт: 

мо жа, вось та кiя... Але зноў-та кi: нам так 
ба чыц ца з вы шы нi эпох.

— Мно гiя па тэн цый ныя гле да чы 
ба ле та па мя та юць спек такль «Князь 
Вi таўт» па вод ле п'е сы Аляк сея Ду да-
ра ва Ку па лаў ска га тэ ат ра. Вы яго гля-
дзе лi?

— Не, не атры ма ла ся. Але п'е су Ду да-
ра ва чы таў. Ён мне па да ра ваў, пад пi саў. 
Гэ та i бы ло пер шым кро кам да ства рэн ня 
балета. Прай шло ўся го тры га ды!.. Я вый-
шаў з Ака дэ мii му зы кi, су стрэў Ду да ра ва. 
Па раз маў ля лi. По тым ён па тэ ле фа на ваў 
мне, пе ра даў п'е су. Я па чы таў. На тхнiў ся. 
Вя до ма, ства рэн не ба ле та не бы ло лi та-
раль ным па вод ле п'е сы. Той твор дра ма-
тыч ны, але ў ба ле це ня ма слоў, а ёсць 
экс прэ сiя iн ша га кшал ту, якая да па ма гае 
гле да чу ра зу мець, што ад бы ва ец ца. Та му 
да да лi ся i з'я вi лi ся чыс та ба лет ныя iдэi, 
якiя б да па маг лi рас крыць сут насць су-
праць ста ян ня ге ро яў Вi таў та i Ягай лы.

— Вы як аў тар да па ма га лi па ста ноў-
шчы ку? Та му што му зы ку кож ны чуе 
па-свой му.

— Вя до ма. Мы ўвесь час бы лi ў кан-
так це. Су стра ка лi ся з па ста ноў шчы кам 
Юры ем Тра я нам, з мас та ком Эрн стам 
Гей дэб рэх там (ка лi ён пры яз джаў сю ды з 
Гер ма нii, дзе за раз жы ве). З ды ры жо рам. 
З ран ку да но чы я бы ваў на рэ пе ты цы ях: 
пры хо дзi ла ся неш та ка рэк та ваць пад час 
пра цы. Ад на спра ва — на пi саць му зы ку. 
Але ж ёсць яшчэ ар тыс ты, якiм тан ца ваць. 
Больш хут кi тэмп — для iх ужо ўсё мя ня-
ец ца. Гэ та мы гля дзiм ба лет i ду ма ем: як 
пры го жа! А яны пра цу юць, вы трым лi ва-
юць ка ла саль нае на пру жан не. На прык-
лад, Ада жыа не мо жа доў жыц ца больш за 
пэў ны час: ар тыс ты стам ля юц ца фi зiч на. 
А ў нас у ба ле це дру гое Ада жыа вя лi кае. 
Iмк ну лi ся ска ра цiць, але са мi вы ка наў цы 
ска за лi: «Мы вы тры ма ем...»

— Да гэ туль у афi шы тэ ат ра быў гiс-
та рыч ны бе ла рус кi ба лет «Страс цi» 
Анд рэя Мдзi ва нi ў па ста ноў цы Елi зар'-
е ва. Цi гля дзе лi вы яго?

— Га доў 15 та му. У мя не доб рае ўра-
жан не. Я ад чу ваю, што аба вяз ко ва зной-
дуць па ра ле лi i ў ха рэа гра фii. Нi чо га 
страш на га. Мы так за ха пi лi ся пра цай, што 
вы ра шы лi: зро бiм спек такль, а там ужо 
iн шыя ня хай мяр ку юць. На тое i кры ты-
кi... Але пра фе сi я на лы (я спе цы яль на за-
пра шаў сва iх ка лег) ба чаць пра фе сiй ныя 
хi бы. А гля дач па вi нен уба чыць гiс то рыю. 
Ён не бу дзе ду маць пра тое, як хто якi жэст 
зра бiў. Ка лi гэ та пра бя рэ, ка лi пры му сiць 
ска ла нуц ца ду шу — зна чыць, сэнс ёсць.

— Вас як аў та ра мож на па вiн ша ваць, 
та му што кам па зi тар пi ша твор i да лё ка 
не заў сё ды ўпэў не ны, цi ад бу дзец ца 
яго прэм' е ра.

— Так, у мя не ёсць шмат са чы нен няў, 
якiя я на пi саў, а яны ля жаць. Вя лi кiя, на-
ват опе ры. Пра па на ваў, а мне ка жуць: 
«Не на ша тэ ма, па ча ка ем». Гэ ты спек-
такль мне пра па на ва лi. Тэ ат ру спат рэ бi-
ла ся гiс та рыч ная тэ ма. Па да бра ла ся гру-
па: аў тар iдэi, доб ры мас так, па ста ноў-
шчык. I бы ла цу доў ная тру па. Ар кестр, 
ды ры жо ры. За ста ва ла ся ўсё злу чыць. 
Што мы i ра бi лi.

— Цу доў на, што дру гi се зон у Вя-
лi кiм тэ ат ры ад кры ва ец ца прэм' е рай 
тво ра бе ла рус ка га кам па зi та ра. Ле тась 
— опе рай Дзмiт рыя Смоль ска га «Сi вая 
ле ген да», сё ле та — ба лет «Вi таўт». Але 
гэ та адзiн кi. Што трэ ба зра бiць для та-
го, каб гэ та ста ла сiс тэ май i слу ха чы 
маг лi зна ё мiц ца з тво ра мi су час ных бе-
ла рус кiх кам па зi та раў?

— Я не ха цеў бы, каб гэ та вы ра ша ла ся 
шля хам ней ка га ўка зан ня: маў ляў, адзiн 
ба лет цi опе ра на год... Але пры слу хац-
ца да кам па зi та раў трэ ба, ка лi яны пры-
но сяць тво ры. За каз ваць мож на больш. 
Ча го ж пi саць «у стол»?.. Вось па гля дзе лi, 
што ней кi кам па зi тар цi ка ва пра цуе: да-
вай це яму за ка жам та кую тэ му, пра па-
ну ем яму доб ра га лiб рэ тыс та, мас та ка, 
ство рыц ца ка ман да. I атры ма ец ца твор. 
Як у вы пад ку з «Вi таў там»: гэ та не столь кi 
за каз, коль кi вы дат ная пра па но ва. Гэ та 
го нар для мя не...

Ла ры са ЦI МО ШЫК

�

Пра гэ та па ве да мiў ды рэк тар 
На цы я наль на га ака дэ мiч на-
га Вя лi ка га тэ ат ра опе ры i 
ба ле та Бе ла ру сi Ула дзi мiр 
Гры дзюш ка на па чат ку но-
ва га тэ ат раль на га се зо на. 
Та кiм чы нам тэ атр збi ра ец-
ца ўма цоў ваць iмiдж Мiн ска 
як «опер най ста лi цы СНД», 
па вод ле слоў ды рэк та ра. 
Кон курс пла ну юць пра вес цi 
пад час Ка ляд на га опер на га 
фо ру му, якi стаў тра ды цый-
ным.

З iн шых тра ды цый — пра цяг 
прак ты кi аб мен ных гаст ро ляў: сё-
ле та бу дзе маг чы масць па ба чыць 
Львоў скую опе ру ў Мiн ску.

Для сва iх гле да чоў Вя лi кi тэ-
атр рых туе 13 прэм' ер у но вым 
се зо не. Акра мя на цы я наль на га 
ба ле та «Вi таўт», ча ка ец ца пра-
цяг спек так ляў на цы я наль най 
опе ры: «Галь ку» Ста нi сла ва 
Ма нюш кi на ма лой сцэ не па ста-
вiць Мi ха iл Пан джа вi дзэ. Гэ тую ж 
опе ру збi ра юц ца па ка заць пад-
час «Ве ча роў Вя лi ка га тэ ат ра ў 
за мку Ра дзi вi лаў».

Бу дуць ад зна ча ны спак так ля-
мi 2 юбi леi: «Ры га ле та» Вер дзi i 
«Ля ту чы га лан дзец» Ваг не ра. З 
рус кай кла сi кi з'я вiц ца ў афi шы 
«Пi ка вая да ма» Чай коў ска га. 
Ужо ў ве рас нi ў ка мер най за ле 
iмя Л. Алек санд роў скай мож на 
бу дзе па слу хаць «Ды рэк тар тэ-

ат ра» Мо цар та i «Спа чат ку му-
зы ка, по тым сло вы» Саль е ры.

З ба лет ных прэм' ер, якiя ча-
ка юц ца ў но вым се зо не, цi не 
са мую вя лi кую ўва гу пры цяг-
нуць «Шэсць тан цаў» су свет на 
вя до ма га па ста ноў шчы ка Iр-
жы Кi лi я на. За хап лен не ма гi яй 
лiч баў пра доў жыц ца ў ба ле це 
«Сем пры га жунь» азер бай-
джан ска га кам па зi та ра Ка ра 
Ка ра е ва. Але пас ля — як раз 
да рэ чы па ду маць пра «Сем 
смя рот ных гра хоў» (бе ла рус ка-
га кам па зi та ра Але га Ха дос кi), 
якiя рых ту юц ца на ма лой сцэ не 
для пры хiль нi каў су час най ха-
рэа гра фii.

Ла ры са ЦI МО ШЫК.

ВЯ ЛI КI СЕ ЗОН
Сё ле та ў Бе ла ру сi з'я вiц ца ўлас ны мiж на род ны кон курс ва ка лiс таў

У Му зеi су час на га вы яў лен ча га мас тац тва 
ў Мiн ску пра цуе вы ста ва скульп та ра, мас-
та ка, ванд роў нi ка i бе ла ру са з бры тан скiм 
гра ма дзян ствам Ула дзi мi ра Ла по. Пра ект 
прэ зен туе тво ры гра фi кi роз ных га доў i 
скульп ту ры, вы ка на ныя ў тэх на ло гii «direct 
cast» — пра мо га лiц ця. Гэ тая тэх на ло гiя бы ла 
вя до ма яшчэ ў Ся рэд ня веч чы, вя до мым нам 
як «змроч ны час». Што, зрэш ты, част ко ва 
i тлу ма чыць наз ву вы ста вы. Але змрок як 
з'я ву аў тар спра буе раз гле дзець i з iн шых, 
больш ста ноў чых ра кур саў.

Ме тад пра мо га лiц ця ад маў ляе ма дэ ля ван не, 
лю бое па пя рэд няе ства рэн не пра цоў най ко пii на 
ка рысць рэ аль на га аб' ек та. Гэ та да дае пэў ны 
эле мент вы пад ко вас цi, спан тан нас цi ў ства рэн-
нi мас тац ка га тво ра, пры му шае ме ру аса бiс та га 
ўмя шаль нiц тва аў та ра да мi на ваць.

Ула дзi мi ра Ла по час та на зы ва юць прад стаў нi-
ком мар гi наль най куль ту ры. I, па сут нас цi, вы ста ва 
«Крок у змрок» з'яў ля ец ца пэў най квiн тэ сэн цы яй 
да сле да ван няў ду шы мар гi наль на га ча ла ве ка, якi, 
як гу мi лёў скi «па сi я на ры», у прын цы пе, i кi руе гэ-
тым све там. Пры нам сi зда ец ца, што фi ла со фiя 
мас та ка яшчэ i ў тым, што як раз мар гi наль ная 
куль ту ра кi руе све там. Ула дзi мiр Ла по — твор чая 
асо ба, чыя мас тац кая дзей насць вы хо дзiць за рам-
кi агуль на пры ня тых сты ляў i кi рун каў. Мас так, гра-
фiк, скульп тар, ства раль нiк iн ста ля цый, лi та ра тар 
у ад ной асо бе, ён ува саб ляе са бой кроп ку до ты ку 

дэ струк тыў на га i твор ча га пра цэ саў, рэ аль нас цi i 
вы дум кi, мас тац кай i аб' ек тыў най рэ ча iс нас цi.

Яго гра фi ка i скульп ту ры на ўмыс на не ахай ныя. 
У прын цы пе, яны на ват здоль ныя ад штурх нуць. Але 
ме на вi та гэ тая аба рон чая рэ ак цыя пе рад не чым не-
зна ё мым, змроч ным i цьмя ным як раз i пры му шае 
за ду мац ца. Што гэ та за свет, у якiм мы жы вём? Хто 
ўсе гэ тыя лю дзi? Ча му яны та кiя злыя аль бо не за да-
во ле ныя? Аль бо, на ад ва рот, сы тыя, доб рыя i за да-
во ле ныя, што бы вае, без умоў на, знач на ра дзей.

Ула дзi мiр Ла по, як прад стаў нiк мар гi наль най 
куль ту ры, зна хо дзiц ца на па меж жы ася род дзяў, 
груп, сiс тэм, ад чу вае ўплыў iх су пя рэч ных нор маў 
i каш тоў нас цяў, пры гэ тым кан стру юе аса бiс тую 
рэ аль насць, край нюю iн ды вi ду аль насць, што зна-
хо дзiць пра яву ў ла дзе жыц ця, фор мах са ма вы яў-
лен ня, у ме та дах твор чай дзей нас цi.

Ку ра тар вы ста вы На тал ля Па тор ская не здар ма 
ўзгад вае вя до ма га аме ры кан ска га са цы ё ла га Ро-
бер та Пар ка. Ён пi саў: «Та кi ча ла век ня ўхiль на ро бiц-
ца (у па раў на ннi з яго не па срэд ным куль тур ным ася-
род дзем) iн ды вi дам з больш шы ро кiм га ры зон там, 
больш вы тан ча ным iн тэ ле ктам, больш не за леж ны мi 
по гля да мi». Парк ра зу мее мар гi наль ную асо бу, як 
без умоў на, ста ноў чы, кан струк тыў ны эле мент.

— Iн шы са цы ё лаг, Эве рэт Стоў нквiст, раз гля дае 
мар гi наль на га ча ла ве ка як клю ча вую асо бу (key-
personality) у кан так тах куль тур, — тлу ма чыць ку ра-
тар. — Та кое ра зу мен не асо бы ў поў най ме ры мож на 
ад нес цi да аў та ра пра ек та — гра ма дзя нi на све ту.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

На са мрэч, цал кам ве ра год на, што наз ва ў філь ма бу дзе зу сім 
ін шая. Але, пры нам сі, аў та рам сцэ на рыя бу ду чай стуж кі так са ма 
з'яў ля ец ца дра ма тург Аляк сей Ду да раў. Роў на 30 га доў та му ён 
на пі саў сцэ на рый для філь ма «Бе лыя ро сы», які зняў рэ жы сёр Ігар 
Даб ра лю баў. На пэў на, і сён ня гэ тая бе ла рус кая стуж ка ўзгад ва ец-
ца ўсім на шым су ай чын ні кам, у якіх мож на рап тоў на за пы тац ца пра 
лю бі мы бе ла рус кі фільм.

«Бе лыя ро сы-2» нех та на зы вае пра ця гам філь ма Даб ра лю ба-
ва, нех та — ры мэй кам. Але ства раль ні кі сцвяр джа юць, што гэ та 
цал кам аў та ном ны пра ект, па доб ны на сла ву ты фільм хі ба што 
да бры нёй і чыс ці нёй га лоў на га па сы лу. Ды і ак цё ры тут усе ін шыя. 
З па пя рэд ня га філь ма ў гэ ты «пе рай шла» хі ба што акт ры са Іры на 
Яго ра ва. Вось і ўсё. Ас тат нія — но выя ты па жы, но выя тва ры. Юо зас 
Буд рай ціс іг рае Хо да са, Вік тар Ма на еў — су се да Хо да са Стру ка, 
Па вел Хар лан чук іг рае ма ла до га і пра біў но га Бо дзю, Яў ге нія Жу ко-
віч — за ка ха ную ў Бо дзю Па лі ну, ама тар ку пры ро ды і роз ных дзіў-
ных рэ чаў і з'яў. Так са ма ў філь ме за дзей ні ча ны Ган на Па лу па на ва, 
Анд рэй Мярз лі кін, Сяр гей Жба наў ды ін шыя. Зды мае фільм ма ла ды 
рэ жы сёр Аляк санд ра Бу тар. Гэ та яе дэ бют у вя лі кім кі но. Да гэ та га 
Аляк санд ра пра ца ва ла на тэ ле ба чан ні ў Яго ра Хрус та лё ва. Зра бі ла 
шмат му зыч ных клі паў.

— Амаль уся бе ла рус кая эст ра да прай шла праз на шы з Але гам 
ру кі, — жар туе Аляк санд ра.

Алег — гэ та апе ра тар Алег Гі рэль. І «Бе лыя ро сы-2» для яго 
так са ма дэ бют у вя лі кім кі но. Яны з рэ жы сё рам Аляк санд рай Бу тар 
шмат пра ца ва лі ра ней на ін шых пра ек тах і, на огул, сяб ру юць з сё-
ма га кла са шко лы. Да рэ чы, тэ ле мю зікл «Паў лін ка NEW» — так са ма 
іх ства рэн не.

Скла да на аца ніць, якім атры ма ец ца да во лі ам бі цый ны пра ект 
«Бе лыя ро сы-2», пер ша па чат ко ва, уво гу ле, за яў ле ны на ад кры тым 
рэс пуб лі кан скім кон кур се на цы я наль ных кі на пра ек таў Мі ніс тэр ства 
куль ту ры як на цы я наль ны. Але ў вы ні ку на кі на сту дыі «Бе ла русь-
фільм» стуж ка ства ра ец ца як дэ бют ны пра ект. Пры чым 70% бюд жэ ту 
філь ма скла да юць дзяр жаў ныя гро шы, а 30% — унё сак кі на сту дыі. 
Яе ды рэк тар Алег Сіль ва но віч з'яў ля ец ца прад зю са рам стуж кі.

Мы з фо та ка рэс пан дэн там пра вя лі ў па віль ё не «Бе ла русь філь-
ма» ба дай цэ лы дзень. Атрым лі ва лі за да валь нен не ад зды мач на га 

пра цэ су. Са праў ды, кі на здым кі — гэ та неш та не ве ра год нае. Гу чыць, 
вя до ма, не ары гі наль на, але так ёсць. Ат мас фе ра на «Бе лых ро-
сах-2» па нуе хоць і крэ а тыў на-ся мей ная, але ўсё ад но, як на лю бых 
здым ках, на блі жа на да над звы чай най. Вы пад ко вы ча ла век мо жа і 
спа ло хац ца: маў ляў, што гэ та за лю дзі ў ка муф ляж най воп рат цы, з 
ра цы я мі, гуч на га ва ры це ля мі і ку чай на зі раль най тэх ні кі?

На са мрэч, гэ та нар маль на. Сён ня, вя до ма, ні хто ўжо не ве рыць 
у Дзе да Ма ро за і ха ця б пры бліз на ўсве дам ляе, што кі но — гэ та 
вя лі кая ілю зія. Але як ці ка ва на зі раць, ка лі зды ма ец ца кра наль ная 
сцэ на, на прык лад, у якой ге ра і ня Яў ге ніі Жу ко віч Па лі на ма люе парт-
рэт ге роя Паў ла Хар лан чу ка Бо дзі пяс ком на пад ло зе ў сва ёй ха це, 
а ва кол мі ту сяц ца лю дзі, якія не трап ля юць у кадр. Яны п'юць ка ву, 
каб са грэц ца, вы ра ша юць ней кія тэх ніч ныя пы тан ні, жар ту юць, кры-
чаць, по сцяць фот кі ў «ін стаг рам», і на огул ім і спра вы ні бы та ня ма 
да ўнут ра най тра ге дыі ге ра і ні. Вось яна — ма гія кі но.

Уво гу ле, на здым ках філь ма пра тра ды цый ныя каш тоў нас ці — 
сям'ю, зям лю, сон ца ды не ба — па нуе ат мас фе ра лю бо ві.

— Ве да е це, ак цё ры, яны як дзе ці, — рас па вя дае рэ жы сёр Аляк-
санд ра БУ ТАР. — Ім заўж ды хо чац ца, каб іх па шка да ва лі, зра зу ме лі, су-
це шы лі. Я гэ тым і зай ма ю ся, та му што вель мі люб лю з імі пра ца ваць.

На ват та кія са ма ві тыя май стры, як лі то вец Юо зас Буд рай ціс і 
бе ла рус Вік тар Ма на еў, доб ра вя до мыя сва і мі да сяг нен ня мі пе рад 
тэ ат рам і кі но, у адзін го лас сцвяр джа юць, што та кой пя шчот най ат-
мас фе ры на здым ках муж чы на-рэ жы сёр ства рыць бы не здо леў.

У ста лі цы здым кі пра цяг нуц ца да 27 ве рас ня. І акра мя па віль-
ё наў кі на сту дыі, зды мач ная гру па па бы вае на ква тэ ры, у клу бе, у 
аэ ра пор це і офі се. Ці ка ва, што ў нач ным клу бе бу дуць зды маць не 
толь кі эпі зод, дзе га лоў ныя ге роі Бо дзя і Ру са чэн ка ад зна ча юць сваю 
пер шую пе ра мо гу на шля ху да фі нан са ва га пос пе ху, але му зыч ны 
кліп гру та «J:mors». Спра ва ў тым, што пес ня Ула дзі мі ра Пу га ча 
«Даж джа мі» ста не са ўндтрэ кам да філь ма, а кліп, у якім Пу гач, Хар-
лан чук, Жба наў і Мярз лі кін спя ва юць гэ тую пес ню, — свое асаб лі вай 
про ма-ак цы яй да прэм' е ры стуж кі.

За ста ец ца толь кі спа дзя вац ца, што фільм са праў ды атры ма ец ца 
доб рым і свет лым і гле да чы не за бу дуць пра яго аку рат пас ля па ка заў 
у кі на тэ ат рах аб лас ных цэнт раў на шай ра дзі мы. Бо раз мо вы пра тое, 
што да вер да бе ла рус ка га кі но трэ ба вяр таць, ідуць даў но.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ. Фо та Над зеі БУ ЖАН.
Пад ра бяз ны фо та рэ пар таж са зды мак шу кай це на сай це га зе ты.

У га ле рэі су час на га мас-
тац тва «Ў» да 25 ве рас ня 
пра цуе вы ста ва жы ва пі-
су мас та ка і кам па зі та ра 
Аляк сея Хац ке ві ча, вя до-
ма га ў на ро дзе як Ха цон. 
Кі ру нак тво раў, якія скла-
да юць экс па зі цыю, аў тар 
акрэс лі вае як дэ ка ра тыў-
на-аб стракт ны рэа лізм. І 
ўжо сам гэ ты ак сю ма ран 
на строй вае на ад па вед ны 
іра ніч на-аб сурд ны, сцёб ны 
стыль ус пры ман ня.

Мас так як бы сцвяр джае, што 
ні што ў гэ тым све це, па сут нас ці, 
ні чо га не вар тае. І кож ны мо жа 
ўсё і не мо жа ні чо га аб са лют на 
ў ад ноль ка вай сту пе ні. Але на-
ват ня здоль насць ра біць неш та 

— гэ та так са ма свое асаб лі вае 
ўмен не. Сло вам, у кож на га на гэ-
тай пла не це ёсць свой «D.A.R.». 
Не здар ма вы ста ва на зы ва ец ца 
ме на ві та так.

Тэ о рыю адо ра нас ці кож на га і 
каш тоў нас ці кож на га да ру мас-
так пад трым лі вае на ступ ным 
экс пе ры мен там: ён да пра цоў-
вае ма люн кі сва ёй ма лень кай 
дач кі, пе ра тва ра ю чы іх у аб'-
ек ты ак ту аль на га мас тац тва. 

Гэ ты арт-мікс — свое асаб лі вы, 
хоць і не над та ары гі наль ны, 
вы клік. Вя до ма, што дзі ця чая 
твор часць, як і на огул лю бы 
на іў-арт, мае ў са бе ве лі зар-
ны мас тац кі па тэн цы ял, све-
жы по гляд, «за рад ба дзё рас-
ці» для стом ле ных ад твор чых 
по шу каў мас та коў. Аляк сей 
Хац ке віч, ро бя чы сваю дач ку 
су аў та рам, ні бы та пра маў ляе: 
ні хто не гор шы і не леп шы за 
ін шых, а ўсё ге ні яль нае, як вя-
до ма, над звы чай прос тае па 
сва ёй сут нас ці.

Пра ект Ха цо на пра тое, што 
ні хто дак лад на ні чо га не ве дае, 
але ўсе зда гад ва юц ца, хі хі ка юць 
і пе ра мірг ва юц ца. Мас тац тва!

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ
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Прэм' е раПрэм' е ра  ��

КА ВАР СТВА I КА ХАН НЕ: АЙ ЧЫН НЫ ВА РЫ ЯНТ
У чым Вi таўт абышоў Ягай лу?

Бра ты як бра ты — гу ля лi ра зам, сi лаю ме ра лi ся, за баў ля лi ся. 
Жар тач кi скон чы лi ся са смер цю Кей сту та. 
I хто ве дае, як там бы ло на са мрэч: цi то чор ны ча ла век ней кi 
спа ку сай ула ды за ра зiў, цi то сваё чор нае кож ны сам у са бе 
пес цiць. А мо ўсё i не так бы ло?.. Ад нак смерць баць кi Кей сту та 
зра бi ла Вi таў та моц ным i не пе ра мож ным. А яго стрыечны брат 
Ягай ла знай шоў ся бе ў iн шай кра i не...

Ды ры жор-пастаноўшчык Вя ча слаў ВО ЛIЧ:
— У гэ тым спек так лi ня ма нi вод най цы та ты. Шмат ана ло гiй, i ўсё вы дат-

ныя iм ёны пры хо дзяць на дум ку: Бар так, Пра коф' еў, Стра вiн скi. Але гэ та ары гi-
наль ны твор кам па зi та ра Вя ча сла ва Куз ня цо ва. Кам па зi тар вель мi тэ ат раль ны. 
Ён доб ра пе рад ае ат мас фе ру ча су i ад чу вае дра ма тур гiч ны пульс. Мы за пi са лi 
гэ ты твор у ар кест ры паў та ра го да та му, тэ атр пай шоў на та кi экс пе ры мент. 
Мне пры ем на, што не бы ло роз на чы тан няў пад час пра цы над спек так лем.

Вы ста выВы ста вы  ��

ЗМРОК — ГЭ ТА НЕ ТАК I СТРАШ НА
Да каз вае скульп тар Ула дзi мiр Ла по

У КОЖ НА ГА СВОЙ «D.A.R.»
Ка лі ні хто дак лад на не ве дае, але ўсе зда гад ва юц ца

Кі на кро кіКі на кро кі  �� БЕ ЛЫЯ РО СЫ, БЕ ЛЫЯ РО СЫ!
На здым ках філь ма пра ся мей ныя каш тоў нас ці — ат мас фе ра ся мей наяНа здым ках філь ма пра ся мей ныя каш тоў нас ці — ат мас фе ра ся мей ная

— Ой, як тут ве се ла! — шап чу я фо та ка рэс пан дэн ту на зды-
мач най пля цоў цы кі на пра ек та «Бе лыя ро сы-2». Толь кі што мы 
на слу ха лі ся раз вя сё лых жар таў ад май стра па свят ле, які ра іў 
нам «бе раг чы пры чос кі», пра но ся чы мі ма ней кае жу дас на гру-
васт кае аб ста ля ван не. А па ру хві лін та му мы бы лі пе ра ка на ны, 
што па чаў ся па жар, бо ад мыс ло вая «ды ма-ма шы на», як мы яе 
ахрыс ці лі, вы пус ка ла не злі чо ную коль касць гус то га бе ла га 
ды му. Ака за ла ся, што ён па трэб ны для больш праў да па доб най 
імі та цыі дзён на га асвят лен ня, каб пад крэс ліць пра лам лен не 
свят ла. Пы лін кі там роз ныя ў па вет ры лё та юць, ве да е це.
— Ве се ла, але не ўсім, — з на ўмыс на су ро вым вы гля дам 
пра маў ляе муж чы на з ра цы яй у ру ках і ў фор ме, больш па-
доб най на фор му ва ен на га ў «га ра чай кроп цы». Гэ та на чаль-
нік пля цоў кі. Ён ад каз вае за тэх ні ку бяс пе кі і со чыць, каб на 
здым ках усё іш ло як трэ ба. Ён пры крык вае на пры сут ных, 
ка лі яны пе ра шка джа юць рэ жы сё ру пра ца ваць. Сло вам, кі но 
па чы на ец ца са зды мак.

Вось так мэ та на кі ра ва на рэ жы сёр Аляк санд ра Вось так мэ та на кі ра ва на рэ жы сёр Аляк санд ра БУ ТАРБУ ТАР  
пра цуе з вя до мым ар тыс там Вік та рам пра цуе з вя до мым ар тыс там Вік та рам МА НА Е ВЫММА НА Е ВЫМ..

Пра цоў ны мо мант. Апе ра тар Алег Пра цоў ны мо мант. Апе ра тар Алег ГІ РЭЛЬГІ РЭЛЬ, , 
рэ жы сёр Аляк санд ра рэ жы сёр Аляк санд ра БУ ТАРБУ ТАР і ак цёр Вік тар  і ак цёр Вік тар МА НА ЕЎМА НА ЕЎ  
(спра ва на ле ва) у пра цэ се аб мер ка ван ня.(спра ва на ле ва) у пра цэ се аб мер ка ван ня.

Яў ге нія Яў ге нія ЖУ КО ВІЧЖУ КО ВІЧ ужываецца ў вобраз Па лі ны — малюе партрэт каханага пяском. ужываецца ў вобраз Па лі ны — малюе партрэт каханага пяском.


