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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.58 16.55 7.57
Вi цебск — 8.54 16.38 7.44
Ма гi лёў — 8.48 16.45 7.57
Го мель — 8.38 16.49 8.11
Гродна — 9.13 17.12 7.59
Брэст    — 9.06 17.20 8.14

Iмянiны
Пр. Ганны, Аляксандра, Аляксея, 
Віктара, Пятра, Рыгора, Сяргея.
К. Валерыі, Ксеніі, Валяр’яна, 
Максіма, Юзафа, Яраслава.

Месяц
Апошняя квадра 25 лістапада. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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Ку лi нар ная кнi га для му жчын. 
Ву чым ся ва рыць суп з фры ка дэль-

ка мi. Спа чат ку не аб ход на ачыс цiць 
пель ме нi ад «лу пiн»...

Жон ка — му жу:
— Ты на доў га да сяб роў?
— Не. Ху цень ка на п'ю ся i на зад.

Ал ка голь з'яў ля ец ца вы дат ным рас-
тва раль нi кам. Ён рас тва рае шлю бы, 
сяб роў ства, пра цоў ныя мес цы, бан каў-
скiя ра хун кi, пе чань i мозг. Але толь кi 
не праб ле мы.

— Мя не нi хто не лю бiць.
— Я люб лю ця бе.
— Ня ўжо цяж ка па маў чаць i па слу хаць?

Як нi кру цi, але леп шая ша фа для 
адзен ня — гэ та крэс ла.
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1895 год — адзiн з най ба га цей шых лю дзей кан ца ХIХ ста год дзя 
Аль фрэд Но бель пад пi саў апош нi ва ры янт свай го за вя шчан-

ня. Да гэ та га Но бе ля пад штурх ну ла па мыл ко вая пуб лi ка цыя яго нек ра-
ло га ў ад ной з фран цуз скiх га зет, у якой ву чо на га асу джа лi за вы на ход-
ства ды на мi ту. Та ды ён вы ра шыў па кi нуць пас ля ся бе больш каш тоў ную 
спад чы ну. Свой ве лi зар ны ка пi тал ву чо ны рас па ра дзiў ся на кi ра ваць 
на што га до вае пры су джэн не пя цi прэ мiй: (па лi та ра ту ры, прэ мiя мi ру i 
яшчэ тры «за на ву ко выя да сяг нен нi, якiя пры нес лi най боль шую ка рысць 
ча ла вец тву». Як i ха цеў Но бель, прэ мiя ста ла мiж на род най. Ста тус Но-
бе леў скай прэ мii вы зна ча ец ца не столь кi знач най су май гро шай, коль кi 
яе прэ стыж нас цю.

1903 год — 110 га доў та му на ра дзiў ся (вёс ка Са коў цы, 
ця пер Iва цэ вiц кi ра ён Брэсц кай воб лас цi) Пi лiп 

(Пi лiп Ся мё на вiч) Пест рак, бе ла рус кi пiсь мен нiк, за слу жа ны 
дзе яч куль ту ры Бе ла ру сi (1968), удзель нiк рэ ва лю цый на га 
ру ху ў За ход няй Бе ла ру сi. Амаль 11 га доў пра вёў у поль скiх 
тур мах, ся дзеў у тур мах Пiн ска, Вiль нi, Грод на. Вы зва ле ны 
са вец кi мi ўла да мi пас ля па хо ду Чыр во най Ар мii ў За ход нюю 
Бе ла русь у ве рас нi 1939 го да. У Вя лi кую Ай чын ную вай ну 
— удзель нiк пар ты зан ска га ру ху ў Бе ла ру сi. Дэ бю та ваў у 
дру ку ў 1926-м (ча со пiс «Род ныя го нi»). Пад час зня во лен ня 
(1929—1939) змя шчаў вер шы ў не ле галь ным ру ка пiс ным ча со пi се «Кра ты», 
якi вы да ваў ся па лiт вяз ня мi. У 1940-м апуб лi ка ваў пер шы збор нiк вер шаў 
«На вар це». Тэ ме ба раць бы ў За ход няй Бе ла ру сi пры свя цiў ра ман «Су-
стрэ нем ся на ба ры ка дах». Ра ман «Се ра дзi бор» пры све ча ны жыц цю вёс кi. 
Пе ра кла даў на бе ла рус кую мо ву тво ры поль скiх (Э. Ажэш ка, У. Бра неў скi, С. 
Даб ра воль скi, Е. Пут ра мант), укра iн скiх (I. Фран ко, Л. Укра iн ка, М. Рыль скi, 
П. Ты чы на), ла тыш скiх, лi тоў скiх пiсь мен нi каў. Вы сту паў з лi та ра тур на-кры-
тыч ны мi i пуб лi цыс тыч ны мi ар ты ку ла мi. Па мёр у 1978 го дзе.

1947 год — на ра дзiў ся Ана толь Кi ры ла вiч Цi тоў, бе ла рус кi гiс то рык, 
ге раль ды кi, сфра гiст. Аў тар на ву ко вых i пуб лi цыс тыч ных прац 

па ге раль ды цы, ге не а ло гii, гiс то рыi ра мёст ваў i гiс та рыч най геа гра фii. Быў 
чле нам ка мi сii па вы пра цоў цы эта ло на Дзяр жаў на га гер ба Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь i па ла жэн нi аб гер бе, узо раў пя ча так Вяр хоў на га Са ве та, яго Прэ-
зi ды у ма i на груд на га зна ка на род на га дэ пу та та Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Мак сiм БАГ ДА НО ВIЧ, па эт, пе ра клад чык, лi та ра тур ны кры тык:
«Пад зi мо вай бе ла снеж най мас кай
Ба чу я ча роў ны твар вяс ны...».

На га да ем, сё ле та кон курс 
«Мi сiс Еў ро па», якi мае ўжо 
больш чым 10-га до вую гiс то-
рыю, пра хо дзiў з 17 па 21 лiс-
та па да ў Адэ се. У iм узя лi ўдзел 
18 жан чын з 15 кра iн Еў ро пы ва 
ўзрос це ад 20 да 40 га доў, якiя 
ад бы лi ся як жон кi i ма цi, а так-
са ма да сяг ну лi пэў ных пос пе хаў 
у пра фе сii. Пе ра мо га i га лоў ная 
ка ро на да ста лi ся прад стаў нi цы 
Ра сii, ды рэк та ру ма дэль най шко-
лы Ма рыi Яра шэн кі, бе ла рус ка 
за ня ла трэ цяе мес ца. Усе ас тат-
нiя кан кур сант кi бы лi ад зна ча ны 
жу ры ў спе цы яль ных на мi на цы ях 
па вод ле пра яў ле ных здоль нас-
цяў, рыс ха рак та ру цi фi зiч ных 
да ных. На прык лад, прад стаў нi ца 
Поль шчы, мiж iн шым, па то ла га-
а на там па пра фе сii, ста ла «Мi сiс 
Iн тэ лi гент насць», а ўдзель нi ца з 

Чар на го рыi, ма цi тра iх дзя цей, 
бы ла пры зна на «Мi сiс Дас ка на-
ласць» i «Мi сiс Ма ця рын ства».

«Ура жан нi хоць кры ху i ўлег лi-
ся, але ўсё ад но за ста лi ся вель-
мi пры ем ныя, — па дзя лi ла ся 
На тал ля ў iн тэр в'ю «Звяз дзе». 
— Па-пер шае, са бра лi ся вель мi 
пры го жыя i ўпэў не ныя ў са бе, 
па спя хо выя жанчыны: мно гiя 
ма юць улас ны бiз нес, усе ў той 
цi iн шай сту пе нi зай ма юц ца даб-
ра чын нас цю. Па-дру гое, у нас 
бы ла вель мi цi ка вая пра гра ма 
— для мя не вель мi важ на, што 
кон курс меў на ўва зе не толь кi 
дэ фi ле ў ку паль нi ках i вя чэр нiх 
убо рах, але i меў са цы яль ны 
склад нiк. На прык лад, на фо ру-
ме мы аб мень ва лi ся прак тыч ным 
во пы там па ба раць бе з гвалтам 

у сям'i, на вед ва лi з даб ра чын най 
мi сi яй дзi ця чы дом, дзе па кi ну лi 
вы ха ван цам па да рун кi. Су ве нi ры, 
якiя я пад рых та ва ла, бы лi звя за-
ны най перш са спар тыў ным пер-
шын ством, якое ча кае Бе ла русь 
у на ступ ным го дзе — чэм пi я на-
там све ту па ха кеi-2014.

Да рэ чы, ад мыс ло вы су ве нiр 
На тал ля прэ зен та ва ла i мэ ру 

Адэ сы — сты лi за ва ную са ла-
мя ную ляль ку руч ной ра бо ты з 
за пра шэн нем на ЧС па ха кеi.

Ця пер на пра ця гу го да ўсе 
пры зё ры кон кур су «Мi сiс Еў-
ро па 2013» бу дуць не толь кi з 
го на рам дэ ман стра ваць атры-
ма ныя ка ро ны, але i вы кон ваць 
са цы яль ную мi сiю — ла дзiць 
даб ра чын ныя ак цыi ў пры тул-
ках i дзi ця чых да мах, вы яз ныя 
се мi на ры па па вы шэн нi пра-
ва вой аду ка ва нас цi на сель-
нiц тва, пра ек ты па ба раць бе з 
гвал там у сям'i. Праз год пры-
га жу нi па вiн ны зра бiць спра ва-

зда чу аб выніках сваёй працы. 
«Мне, у пры ват нас цi, па сту пi ла 
цi ка вая пра па но ва паў дзель нi-
чаць у пра гра ме Фон ду ААН па 
аба ро не пра воў ча ла ве ка», — 
рас ка за ла На тал ля Тра фi ма ва. 
Да рэ чы, яна не вы клю чае для 
ся бе да лей ша га ўдзе лу ў кон-
кур сах пры га жос цi — ка лi тыя 
бу дуць мець са цы яль ны склад-
нiк i пры цяг ваць ува гу гра мад-
скас цi да вост рых праб лем су-
час нас цi. Тым больш, пра па но-
вы на гэ ты конт ужо ёсць.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та з са цы яль ных се так.

Адзi ны раз у жыц цi я ба чы ла, 
як пад час па ха ван ня на Паў ноч-
ных мо гiл ках ча ла век трыц цаць 
ак цё раў ся рэд ня га ўзрос ту спя-
ва лi над све жай ма гi лай свай го 
на стаў нi ка i рэ жы сё ра яго лю-
бi мую пес ню. Пес ню зу сiм не 
жур бот ную. Спя ва лi i пла ка лi.

Яго ня ма ўжо дзе сяць га доў. Анд-
рэй Анд ро сiк пра жыў ка рот кае жыц-
цё, поў нае су пя рэч нас цяў. Не меў 
уз на га род i зван няў. Та му не трап-
ляе ў спi сы тых, ка го час та афi цый на 
ўспа мi на юць.

Але ён па чы наў ра бiць вель мi 
важ ную спра ву для год на га мас тац-
ка га вы ха ван ня дзя цей.

Ён быў вель мi глы бо кiм, пiсь мен-
ным i пра фе сiй ным пе да го гам, рэ жы-
сё рам, ар га нi за та рам. Атры маў дзве 
аду ка цыi (ак цёр скую i рэ жы сёр скую) 
у Мiн ску i Ле нiн гра дзе. Двац цаць пяць 
га доў быў пра вай ру кой га лоў на га рэ-
жы сё ра тэ ат ра iм. Ян кi Ку па лы Ва-
ле рыя Ра еў ска га. Да па ма гаў яму, як 
ка жуць у тэ ат ры, «раз мi наць» ак цё-
раў. Неш та на кшталт трэ не ра. Ра бiў 
ве лi зар ную па пя рэд нюю ра бо ту для 
спек так ля. I за ста ваў ся ў це ню. Ста вiў 
i сам спек так лi. Кры ху цяж ка ва тыя, 
ча сам муд ра ге лiс тыя, але заў сё ды па-
вод ле доб рай кла сiч най лi та ра ту ры.

Яго сяб ра мi бы ла ўся iн тэ лi ген цыя 
Мiн ска, асаб лi ва тэх на ры i фi зi кi, якiх 
ён да лу чаў i да лу чыў да тэ ат ра. Умеў 
сяб ра ваць па-муж чын ску, не ўза ем-
на. Удзель нi чаў ва ўсiх куль тур ных 
ак цы ях. Пры вель мi сцiп лай знеш-
нас цi быў жа на ты з са май пры го жай 
ма ла дой акт ры сай ку па лаў ска га тэ-
ат ра. Быў пра мы, бес кам пра мiс ны, 
з-за ча го час та трап ляў у раз рад 
ня доб ра на дзей ных.

Анд ро сiк пя шчот на i ўсё да ра-
валь на лю бiў сваю дач ку На сцю 
ад пер ша га шлю бу, по тым яе сы на 
Алё шу. З хлап чу ком амаль не рас-
ста ваў ся, ця гаў яго ўсю ды за са бой. 
I ста ла зра зу ме ла, што рэ жы сё ру 
Анд рэю Фё да ра вi чу Анд ро сi ку трэ ба 
пра ца ваць у Тэ ат ры юна га гле да ча: 
вель мi ўжо доб ра ве дае дзi ця чую 
псi ха ло гiю.

Па са ду мас тац ка га кi раў нi ка 
ТЮ Га ён атры маў, ка лi яму бы ло ўжо 
55 га доў. За ка рот кi тэр мiн здо леў 
зра бiць вель мi шмат. Га лоў нае — 
стаў ажыц цяў ляць тую рэ фор му, 

якая пры ця пе раш няй бед най эс-
тэ тыч най школь най пай цы маг ла 
ўцяг нуць у дзi ця чы тэ атр усю сям'ю, 
а не толь кi на стаў нi каў з кла сам на 
культ па хо ды.

Сам ён ста вiў спек так лi па тэкс-
тах, дзе аба вяз ко ва га ва ры ла ся пра 
ўза е ма ад но сi ны да рос лых i дзя цей з 
аба вяз ко вым шчас лi вым кан цом. Iх 
бы ло ўся го ча ты ры: «Ко шчын дом», 
«Па ла чан ка», «Па лi яна», «Ма лень кi 
лорд Фаў нтле рой» (з 1998 го да гэ ты 
спек такль iшоў да ня даў ня га ча су). 
У iх ак цё ры не па каз ва лi дзя цей, а 
iг ра лi ра зам з мiн скi мi школь нi ка мi. 
Сам не па спеў, за тое за пра шаў на 
па ста ноў кi доб рых рэ жы сё раў, якiя 
ве да лi дзi ця чую псi ха ло гiю. У ТЮГ 
ста ла пры хо дзiць тая пуб лi ка, якая 
перш нi чо га не чу ла пра тэ атр. Ён 
стаў пе ра тва рац ца ў цэнтр мас тац-
ка га вы ха ван ня.

Пе рад па чат кам спек так ляў у 
фае тэ ат ра па чы на ла ся свя та. Гуль-
нi, вiк та ры ны, кон кур сы для дзя цей, 
якiя тан ца ва лi i спя ва лi. Аба вяз ко ва 
ня хiт рыя ўзна га ро ды. Шмат му зы кi, 
па вет ра ных ша роў i са лод кiх па час-
тун каў. Пе да го гi i ар тыс ты тэ ат ра 
не на да куч лi ва рых та ва лi ма лень кiх 
гле да чоў i iх баць коў да та го, што 
яны ўба чаць на сцэ не.

Анд ро сiк на ла дзiў тры ва лыя кан-
так ты са шко ла мi. Усё бы ло не для 
га лач кi, а па за га дзе ду шы. Ён шу-
каў у шко лах та ле на вi тых дзя цей з 
тэ ат раль ны мi здоль нас ця мi i ра бiў 
iх сяб ра мi тэ ат ра. Ад на час на ён i ак-
цё ры вы ву ча лi гус ты, пры хiль нас цi, 
га рэз ныя вы хад кi ма лень кiх гле да-
чоў, пра во дзi лi не на вяз лi вую пра-
фi лак тыч ную пра цу.

За доў гiя га ды iс на ван ня Рэс-
пуб лi кан ска га тэ ат ра юна га гле да-

ча з'я вi лi ся вя чэр нiя спек так лi, на 
якiя па ча ла пры хо дзiць сур' ёз ная 
ста лiч ная пуб лi ка i ка ле гi з iн шых 
тэ ат раў. Пад час рэ пе ты цый Анд ро-
сiк нер во ва ха дзiў па гля дзель най 
за ле, пры са джва ю чы ся то ў цэнт ры, 
то ў кан цы, i буб нiў сам са бе: «Тут 
за ла ўсмi ха ец ца. Тут за смя ец ца. Тут 
нi хто нi чо га не па чуе. Тут па па да юць 
на пад ло гу ну мар кi з гар дэ ро ба». 
Са мае цi ка вае, што паз ней, ка лi 
спек такль быў га то вы, усё ме на вi та 
так i ад бы ва ла ся.

Анд ро сiк ад соч ваў i да лей шую рэ-
ак цыю на ўба ча ны спек такль у сям'i 
i шко ле. Сот нi ста ро нак, спi са ных 
дзi ця чым по чыр кам, на за па шва лi ся 
ў пе да га гiч най част цы тэ ат ра.

Ён сы шоў з жыц ця рап там, у роск-
вi це твор чых пла наў. Асi ра цеў тэ атр. 
За ста лi ся вуч нi, з якi мi пра ца ваў у 
БДТМI. Да гэ туль iдзе ў Ма ла дзеч не 
яго «Ка ме дыя», якую ён ста вiў двой-
чы. На ма гi лу i прый сцi ня ма ка му, 
акра мя вер ных сяб роў i вуч няў. Ся-
род най больш зна ка мi тых — ку па ла-
вец, на род ны ар тыст Бе ла ру сi Вiк тар 
Ма на еў, якi, па вод ле яго пры знан ня, 
ву чыў ся ў Анд ро сi ка не толь кi пра фе-
сii, але i май стэр ству жыць. Сту дэн ты 
зва лi Анд ро сi ка «та там».

На ступ ныя кi раў нi кi ТЮ Га спра ба-
ва лi пры няць i пад тры маць эс та фе ту 
«тэ ат ра для ўсёй сям'i». Не атры ма-
ла ся. За ста ла ся па мяць.

Мно гiя твор чыя лi да ры на пы тан не 
«Цi ёсць у вас вуч нi?» га нар лi ва ад-
каз ва юць: «У мя не ня ма вуч няў». Мне 
ду ма ец ца, што гэ та вель мi дрэн на. 
Дрэн на, та му што нi тач ка аб ры ва ец ца 
на ад ной яр кай асо бе. Час за ду мац ца 
над лё сам усiх на стаў нi каў у аду ка цыi, 
мас тац тве, жыц цi. Скла да ная гэ тая i 
не вель мi ўдзяч ная спра ва — ву чыць. 
Сот нi доб рых на стаў нi каў за ста юц ца 
без уз на га род, па хвал i за ах воч ван-
няў. Але ка лi яны пра ца ва лi сум лен на, 
ад да ючы ся бе i зга ра ю чы ў тых, ка го 
ха це лi на ву чыць, па мяць пра iх бяс-
цэн ная. Яна не пра хо дзiць, не па тра-
буе штуч ных на па мi наў. Вуч нi прос та 
пра цяг ва юць сва iм пры кла дам жыц цё 
на стаў нi ка.

Ста рая фор му ла: «На стаў нiк, вы-
ха вай вуч ня, вы рас цi асо бу. I та ды 
сам бу дзеш веч ны...»

Тац ця на АР ЛО ВА

Тэ ат раль нае па ля ван неТэ ат раль нае па ля ван не  ��

БУ ДАЎ НIК ТЭ АТ РА 
ДЛЯ ЎСЁЙ СЯМ'I

Вi цебск, па тра ды цыi, «га лоў ны 
го рад» фес ты ва лю, бо ме на вi та 
тут яго ра дзi ма. Па вод ле слоў 
чле наў мiж на род на га жу ры 
фес ты валь на га кон кур су, фэст 
з'яў ля ец ца ўнi каль най па дзе яй. 
А мi нiстр куль ту ры Бе ла ру сi 
кан ста та ваў, што фес ты валь 
ста но вiц ца... эн цык ла пе ды яй.

— Шчы ра пры зна ю ся, што бы ло 
вель мi скла да на вы зна чыць тых, хто 
ста не лаў рэ а та мi кон кур су, — пры-
знаў ся Ра ду ПА КЛI ТА РУ, стар шы ня 
жу ры, лаў рэ ат мiж на род ных кон-
кур саў, ха рэо граф, мас тац кi кi раў-
нiк тэ ат ра су час най ха рэа гра фii 
«Кi еў ма дэрн-ба лет» (Укра i на).

— Ка лi б ства ры лi бе ла рус кую 
збор ную ка ман ду па су час ным тан-
цы, яна, без умоў на, бы ла б ад ной 
з най мац ней шых — i ў гэ тым вя лi-
кая за слу га фес ты ва лю, — ска заў 
Аляк сандр ПЕ ПЯ ЛЯ ЕЎ, ра сiй скi 
ха рэо граф, рэ жы сёр, лаў рэ ат 
мiж на род ных кон кур саў, мас тац-
кi кi раў нiк аб' яд нан ня тэ ат раў тан ца 
Ра сii «Цэх».

Цi ка ва, што фэст у на ступ ным го дзе 
мо жа рэ фар ма вац ца, бо чле ны жу ры 
прый шлi да вы сно вы: не аб ход на кон-
курс ныя пра цы па дзя лiць на ка мер-
ныя (аў тар скiя) i «тра ды цый ныя». Каб 
скла да ныя з пунк ту гле джан ня гле да-
ча кон курс ныя па ста ноў кi мож на бы ло 
б па каз ваць асоб на. А ў Мi нiс тэр стве 
куль ту ры Бе ла ру сi i ў бу ду чыні га то вы 
пад трым лi ваць вi цеб скi фес ты валь — 
ад ну з са мых яск ра вых па дзей у куль-
тур ным жыц цi.

— У на шай кра i не га ра дам пры свой-
ва ец ца афi цый нае зван не «Куль тур ная 

ста лi ца Бе ла ру сi». Сё ле та яго но сiць 
Ма гi лёў, а ў на ступ ным го дзе гэ ты ты-
тул бу дзе пе ра да дзе ны Грод на. Але ж 
«не ка ра на ва ная куль тур ная ста лi ца», 
без умоў на, Вi цебск. У тым лi ку i дзя-
ку ю чы фес ты ва лю су час най ха рэа гра-
фii,— ска заў Ба рыс СВЯТ ЛОЎ, мi нiстр 
куль ту ры Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Па вод ле слоў мi нiст ра, фес ты валь-
ныя па дзеi ста но вяц ца свое асаб лi вай 
эн цык ла пе ды яй та ко га за па тра ба ва-
на га кi рун ку мас тац тва, як су час ная 
ха рэа гра фiя. Ён так са ма ад зна чыў, 
што мiж на род ны фес ты валь су час най 
ха рэа гра фii мож на лi чыць узор ным 
пры кла дам па спя хо ва га парт нёр ства 

дзяр жа вы i бiз не су ў га лi не куль ту ры. 
З рук мi нiст ра ад па вед ныя дып ло мы 
атры ма лi прад стаў нi кi ге не раль на га 
парт нё ра фэс ту — прад пры ем ства 
«Бел вест», а так са ма кам па нii «МТС» 
i Бел iн вест банк.

На фес ты ва лi бы ла прэ зен та ва на 
кнi га «Су час ны та нец на пост са вец кай 
пра сто ры», якая ад люст роў вае гiс та-
рыч ныя эта пы за ра джэн ня, раз вiц ця i 
роск вi ту гэ та га ўнi каль на га фэс ту.

— Ня змен ны кi раў нiк фес ты ва лю 
i аў тар iдэi яго пра вя дзен ня Ма ры на 
Ра ма ноў ская i яе ка ман да ўклад ва юць 
у ар га нi за цыю ўсю ду шу. Та му i ўзро-
вень пра вя дзен ня фэс ту вель мi вы со кi, 

— ад зна чае Аляк сандр СI ДА-
РЭН КА, ге не раль ны ды рэк тар 
Цэнт ра куль ту ры «Вi цебск».

Вы со ка ацэнь вае гэ тае свя та 
тан ца i Леў ШУЛЬ МАН, спе цы-
я лiст у га лi не су час на га тан ца, 
рэ жы сёр, прад зю сар з Санкт-
Пе цяр бур га.

Цi ка ва, што толь кi ў дру гой 
па ло ве 1990 га доў ана ла гiч ныя 
фес ты ва лi з'я вi лi ся ў Санкт-Пе-
цяр бур гу, а по тым — у Маск ве. 
Ад на з ра сiй скiх га зет фе дэ-
раль на га ўзроў ню ў свой час 
ад зна чы ла: «У су час най ха рэа-
гра фii Маск ва iдзе ад ра зу за Вi-
цеб скам».

За прэ мii кон кур су сё ле та 
зма га лi ся ка лек ты вы з усiх аб-
лас цей кра i ны.

У на мi на цыi «Ха рэа гра-
фiч ная мi нi я цю ра» вы зна ча ны 
лаў рэ а ты, i яны абод ва з Мiн ска: 
«Пра ект Сяр гея Мi ке ля «BGAM 
Company» (пры са дзей нi чан нi 
Бе ла рус кай дзяр жаў най ха рэа-

гра фiч най гiм на зii-ка ле джа) i «Гру па су-
час най ха рэа гра фii «Роз ныя тва ры».

Ула даль нi ка мi спе цы яль най прэ мii 
кон кур су ста лi: «Skvo's Dance Company» 
(Мiнск) i «Твор чая май стэр ня су час ных 
фор маў мас тац тваў «Обои» (Го мель) — 
ад па вед на, у на мi на цы ях «За вы ка наў чае 
май стэр ства» i «Перс пек ты ва».

Ула даль нi кам спе цы яль най прэ мii 
«Твор чы аванс» ад ар га нi за та ра фэс ту 
«Цэнт ра куль ту ры «Вi цебск» стаў «Пра-
ект Кi ры ла Балт ру ко ва «синONиМЫ» 
(Мiнск).

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.
Фо та Вiк та ра НI КА ЛА Е ВА

Прос та цудПрос та цуд  ��

ЧА ГО БОЛЬШ НI ДЗЕ НЯ МА?
За вяр шыў ся бе ла рус кi XXVI Мiж на род ны фес ты валь су час най 
ха рэа гра фii (IFMC), якi пра хо дзiў адначасова ў Мiн ску, Вi цеб ску 

i Ма ла дзеч не

Не толь кi дэ фi ле
БЕ ЛА РУС КА АТРЫ МА ЛА КА РО НУ НА КОН КУР СЕ «МI СIС ЕЎ РО ПА-2013»

Праў да, гэ та не ка ро на пе ра мож цы, а ты тул ад ной з вi цэ-мi сiс. Але прад стаў нi ца Бе ла ру сi, 
ад ва кат На тал ля Тра фi ма ва, упэў не на, што ва ўмо вах жорст кай кан ку рэн цыi тра пiць у 
пры зё ры кон кур су най пры га жэй шых жан чын Еў ро пы — так са ма вель мi доб ры вы нiк.

Да вед ка «Звяз ды»
На тал ля Тра фi ма ва — 

прак ты ку ю чы ад ва кат з 
больш чым 15-га до вым во-
пы там пра цы, за сна валь-
нi ца юры дыч най кам па нii. 
Удзель нi ца кон кур саў «Мi-
сiс Су свет-2012», «Лэ дзi 
Бос-2012». Вы хоў вае 12-га-
до ва га сы на.

Анд рэй Анд ро сiк быў вель мi 
глы бо кiм, пiсь мен ным 
i пра фе сiй ным пе да го гам, 
рэ жы сё рам, ар га нi за та рам. 
Па са ду мас тац ка га кi раў нi ка 
ТЮ Га ён атры маў у 55 га доў. 
Здо леў зра бiць вель мi шмат. 
У ТЮГ ста ла пры хо дзiць тая 
пуб лi ка, якая перш нi чо га 
не чу ла пра тэ атр.

Ра сій ская прэ мія — 
кі тай ска му сяб ру 
бе ла рус кай лі та ра ту ры

Кі тай ска га пе ра клад чы ка 
Гао Ма на, чый твор чы шлях 
на ні ве пры го жа га пісь мен-
ства па чы наў ся яшчэ ў кан цы 
1940-х га доў, доб ра ве да юць 
у Бе ла ру сі. Яшчэ ў 1950-ыя 
гг. ён на ве даў Мінск. Та ды ж 
у Пе кі не па ба чы ла свет кні-
га вы бра ных вер шаў Мак сі ма 
Тан ка ў пе ра кла дзе на кі тай-
скую мо ву.

Ня даў на сяб ра бе ла рус кай лі-
та ра ту ры ад зна ча ны ра сій скай 
прэ мі яй «Ра сія — Но вы век». Ад-
зна ка ўру ча на Гао Ма ну за пе ра-
клад паэ мы Ган ны Ахма та вай «Рэ-
кві ем». Яшчэ ў 1996 го дзе пе ра-
клад чык стаў га на ро вым чле нам 
Са ю за пісь мен ні каў Ра сіі. Ся род 
уз на га род май стра мас тац ка га пе-
ра кла ду — ра сій скі ор дэн Друж бы. 
Кі тай скі лі та ра тар — пе ра клад чык 
тво раў А. Пуш кі на, Т. Шаў чэн кі, 
мно гіх ін шых пісь мен ні каў сла вян-
скіх кра ін.

Гао Ман пе ра клаў на кі тай скую 
мо ву і ад ну з кніг Свят ла ны Алек-
сі е віч. Твор ца доб ра вя до мы як 
ка лі граф, з'ўля ец ца га на ро вым 
чле нам Ра сій скай ака дэ міі мас тац-
тваў. Да рэ чы, у ар се на ле гра фіч ных 
прац Гао Ма на — парт рэ ты Яку ба 
Ко ла са, Ян кі Ку па лы, Ва сі ля Бы-
ка ва, Але ся Ада мо ві ча, Свят ла ны 
Алек сі е віч, Мак сі ма Тан ка, На ву ма 
Галь пя ро ві ча.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.
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