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Тан цы ва кол шос-
та за ва рож ва юць 
сва ёй пры га жос цю 
і гра цы ёз нас цю, 
хоць зай ма юц ца 
імі не толь кі дзе ля 
эс тэ тыч на га за да-
валь нен ня. На су-
пе рак сі ле зям но га 
пры цяг нен ня, тан-
цо ры ні бы лу на юць 
у па вет ры, і ад усіх 
гэ тых кру чэн няў і 
пе ра хо даў спы ня-
ец ца ды хан не. Тут 
— і моц, і плас ты ка, 
і са праўд нае ад чу-
ван не па лё ту.

За лёг кас цю — 
вя лі кія на груз кі

У Еў ро пе та кая з'я ва, як 
та нец і спорт на пі ло не, іс-
нуе ўжо больш за 10 га доў, 
у нас жа поўл-дэнс з'я віў ся 
га доў пяць-шэсць та му. У 
асно ве пі лон на га спор ту — 
шос та вая акра ба ты ка, якая 
па тра буе доб рай фі зіч най 
пад рых тоў кі. Тры га ды та-
му бы ла ство ра на Бе ла-
рус кая фе дэ ра цыя спор ту і 
тан ца на пі ло не, але па куль 
яна не мае ста ту су рэс пуб-
лі кан скай ар га ні за цыі. Яе 
стар шы ня Але на Пра но віч, 
якая вы кла дае як кла січ ныя 
тан цы, так і поўл-дэнс, — бы-
лая фі гу рыст ка і на ўлас ным 
до све дзе ве дае, што та кое 
фі зіч ныя на груз кі.

— Ка лі я ўпер шы ню ўзя-
ла ся за «тру бы» (пі лон. — 
Аўт.), зра зу ме ла, што гэ-
та — спорт, і для та го, каб 
неш та на іх зра біць, трэ ба 
на пру жыц ца, — ка жа стар-
шы ня фе дэ ра цыі.

Пі лон ны кі ру нак дзе ліц ца 
на не каль кі раз на від нас цяў: 
спорт, та нец і шоу. Так, спорт 
на пі ло не ўяў ляе са бой вы-
ка нан не ну ма ра, які ўклю чае 
скла да ныя тэх ніч ныя эле мен-
ты. Тру кі вы кон ва юц ца на 
ста тыч ным пі ло не, а так са ма 

на пі ло не, які кру ціц ца ва кол 
сва ёй во сі. Як і ў лю бым ін-
шым спор це, тут іс нуе стро гі 
рэг ла мент і асаб лі выя па-
тра ба ван ні да спарт сме наў: 
на прык лад, вы сту паць мож-
на ў мак сі маль на за кры тых 
ку паль ні ках, то пах і шор тах, 
у абут ку без аб ца саў аль бо 
ўво гу ле ба са нож.

Дру гі на пра мак — та нец 
на пі ло не — гэ та сін тэз ха-
рэа гра фіч на га мас тац тва 
і акра ба ты кі. Апроч дэ ман-
стра цыі дас ка на ла га май-
стэр ства ва ло дан ня сва ім це-
лам, вы ка наў ца, аздаб ля ю чы 
ну мар дэ ка ра цы я мі, па ві нен 
пе ра даць гар мо нію і эс тэ-
ты ку тан ца. Са мае ж яр кае 
ўра жан не па кі дае шоу на пі-
ло не. Тут мі ні мум рэг ла мен ту 
і мак сі мум твор час ці і сцэ ніч-
на га мас тац тва, дэ ка ра цый і 
ат ры бу таў, якія ўзмац ня юць 
ві до ві шча.

Ад нак не ка то рыя па мыл-
ко ва ата я сам лі ва юць пі лон-
ныя прак ты ка ван ні са стрып-
ты зам — той жа шост, тыя 
ж дзяў ча ты, што аб ві ва юц ца 
ва кол яго...

— Час та су ты ка ем ся з та-
кім мер ка ван нем, што наш 
кі ру нак мае да чы нен не да 
сфе ры дзей нас ці нач ных 
клу баў, — пры зна ец ца Але на 
Пра но віч. — Мы — за спорт і 
зда роўе, што ні як не су ад но-
сіц ца з нач ным ла дам жыц-
ця. Каб пе ра ка наць лю дзей, 
за пра ша ем па гля дзець вы-
ступ лен ні. І тыя, хто ба чыць 
іх упер шы ню, здзіў ля юц ца, 
ча му дзяў чы на на пі ло не за-
ста ец ца адзе тай.

Па кры се 
«на бі раць аба ро ты»

Па чаць зай мац ца тан цам 
на пі ло не «з ну ля» не так ужо 
і прос та, ха ця маг чы ма. Спа-
чат ку ў лю бой тан ца валь най 
сту дыі ў вас па про сяць ме ды-

цын скую да вед ку з да зво лам 
на фі зіч ныя на груз кі. І глы бо-
ка па мы ля ец ца той, хто ду-
мае, што змо жа ава ло даць 
пі лон ным май стэр ствам за 
не каль кі за ня ткаў. У за леж-
нас ці ад ін тэн сіў нас ці і якас-
ці трэ ні ро вак, на гэ та мо жа 
спат рэ біц ца і год, і два.

Тым не менш, па сло вах 
Але ны Пра но віч, зай ма юц ца 
поўл-дэ нсам роз ныя лю дзі. У 
тан ца валь ных сту ды ях мож-
на су стрэць і бы лых спарт-
сме наў, і офіс ных ра бот ні каў, 
і бух гал та раў, і сак ра та роў, і 
хат ніх гас па дынь, і сту дэн таў. 
Уз рос та вых аб ме жа ван няў 
так са ма ня ма: зай ма ец ца на 
пі ло не і мо ладзь, і лю дзі ся-
рэд ня га ўзрос ту, і на ват дзе-
ці (у Бе ла ру сі па куль толь кі 
ад на сту дыя на бі рае дзі ця-
чыя гру пы для трэ ні ро вак). 
Праў да, па куль што дзі ця чыя 

спа бор ніц твы ў нас не пра хо-
дзяць — ня ма да стат ко вай 
коль кас ці ўдзель ні каў.

— Дзе ці тан цу юць звы-
чай ныя тан цы, вы ка рыс тоў-
ва ю чы пры гэ тым пі лон як 
спар тыў ны сна рад, — тлу ма-
чыць Але на. — Гэ та вель мі 
пры го жа і мі ла, і пры гэ тым 
ня ма ні я кай рас пус ты. Спа-
дзя ю ся, што не ўза ба ве і ў 
нас бу дзе маг чы масць рых-
та ваць спарт сме наў з дзі-
ця ча га ўзрос ту, як у ін шых 
ві дах спа бор ніц тваў. Бо ка лі 
пры хо дзяць зай мац ца на ват 
20-га до выя, для пра фе сій на-
га спор ту гэ та ўжо поз на.

Тут мож на су стрэць не 
толь кі дзяў чат, але і хлоп цаў. 
Не ка то рыя з іх, уба чыў шы, 
як дзяў чы на вы кон вае ней кі 
эле мент, ду ма юць, што ў гэ-
тым ня ма ні чо га скла да на га. 
А ка лі спра бу юць зра біць яго 
са мі — не атрым лі ва ец ца. І 
тут у іх абу джа ец ца азарт: 
«Як так — кво лая дзяў чын-
ка мо жа, а я не?..»

Ня гле дзя чы на пэў ныя 
цяж кас ці, ужо пра вод зяц ца 
чэм пі я нат і Ад кры ты ку бак 
Бе ла ру сі па спор це і тан цы на 
пі ло не, фес ты валь-шоу на пі-
ло не, а так са ма клуб ны поўл-
дэнс батл. Пры чым іс ну юць 
на мі на цыі як для пра фе сі я на-
лаў, так і для ама та раў. Вы-

сту па юць і за меж ныя 
спарт сме ны. На шы 
вы сту поў цы так са ма 
вы яз джа юць у ін шыя 
кра і ны, але не так час-
та, як ха це ла ся б, бо 
ўдзель ні чаць у між на-
род ных спа бор ніц твах 
да во дзіц ца за ўлас ныя 
срод кі. Тым не менш, 
ка лі вы па дае маг чы-
масць тра піць на су-
свет ныя вы ступ лен ні, 
бе ла ру сы па каз ва юць 
ня дрэн ныя вы ні кі.

— У гэ тым пла не 
мы ўжо да во лі да лё-
ка пра су ну лі ся. На ша 
спарт смен ка Тац ця на 
Куль на еў ра пей скіх 

спа бор ніц твах пры коль кас ці 
ўдзель ні каў, боль шай за 20, 
за ва я ва ла вось мае мес ца. 
Гэ та для нас вель мі сур' ёз-
ны вы нік.

...І ад на з ма лень кіх пе-
ра мог фе дэ ра цыі, у якой, 
да рэ чы, яшчэ шмат пла наў: 
і па даць за яў ку на рэ гіст-
ра цыю пі лон на га спор ту, і 
ад крыць сваю спар тыў ную 
сту дыю, і зай мець маг чы-
масць на на леж ным уз-
роў ні ўдзель ні чаць у між-
на род ных спа бор ніц твах, і 
ма тэ ры яль на за ах воч ваць 
спарт сме наў... Але Але на 
Пра но віч за ўва жае, што 
ні ку ды не трэ ба спя шац ца, 
уся му свой час. Тут дзей-
ні чае спар тыў ны прын цып: 
«на бі раць аба ро ты» па кры-
се і не спы няц ца на да сяг-
ну тым.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Вя лі кая ра дасць — ад крыць но вы 
та лент. Яшчэ боль шая — ад чуць, што 
здоль ны пад тры маць яго, да па маг чы 
рас крыц ца і сцвер дзіц ца ў гэ тым жыц-
ці. Х Рэс пуб лі кан скі мас тац кі кон курс, 
што пра хо дзіў у ліс та па дзе ў Мін скім 
дзяр жаў ным мас тац кім ка ле джы імя 
А. Гле ба ва, у якім удзель ні ча ла больш 
за сто юных мас та коў з усёй Бе ла ру сі, 
быў ба га ты на твор чыя ад крыц ці. Але 
сён ня мне вель мі хо чац ца рас ка заць пра 
ўся го ад на го з пе ра мож цаў — на ву чэн ку 
3 кур са гім на зіі-ка ле джа мас тац тваў імя 
І.В. Ахрэм чы ка Рып сі мэ Ге вар кян, якая 
ста ла леп шай у на мі на цыі «Скульп ту-
ра». І та му што ве даю яе аса біс та, і та му 
што ёй з юных га доў вы па ла шчас це 
ву чыц ца ў ад на го з са мых яр кіх на шых 
скульп та раў Свят ла ны Гар бу но вай.

Ці не са мым ад каз ным за дан нем на кон-
кур се бы ло ства рэн не ўлас най кам па зі цыі 
на за да дзе ную тэ му «Ле ген ды і пад ан ні». 
Як пры зна ец ца Рып сі мэ, яна ад ра зу ўба-
чы ла, што бу дзе ля піць. Ві таўт, Грун валь-
дская біт ва, ко ні, што быц цам з'яў ля юц ца 
з са мое зям лі, зла ма ны шчыт, які ра туе 
крыж і ча ла ве ка, ге роя, што паў стае па-над 
сты хі яй бою...

— Рып сі мэ з тых, пра ка го ка жуць «па-
ца ла ва ная Бо гам». Але пры гэ тым яе 
вы лу ча юць не звы чай нае пра ца люб ства, 
вы дат нае вы ха ван не, да лі кат насць, унут-
ра ная куль ту ра, — з за хап лен нем ка жа 
Свят ла на Гар бу но ва, якая ўжо не каль кі 
га доў вы кла дае ў гру пе, дзе зай ма ец ца 
Рып сі мэ Ге вар кян. — У мя не ёсць во пыт, 
а ў яе ёсць што ска заць све ту, та му нам 
ра зам вель мі ці ка ва. Мне вель мі хо чац ца 
пе ра даць ёй не толь кі ней кія пра фе сій ныя 
сак рэ ты, але і на ву чыць ве рыць у ся бе, у 
свой та лент, у сваю зор ку. У ёй прос та 
пуль суе ра дасць спаз нан ня. Яна шмат пра-
цуе і пры гэ тым імк нец ца па кі нуць у тво ры, 
як ка жуць, не руш пер ша га на тхнен ня. Я 
са ма ў свой час скон чы ла гім на зію-ка ледж 
мас тац тваў імя І.В. Ахрэм чы ка і заўж ды з 
удзяч нас цю згад ваю свай го пер ша га на-
стаў ні ка Ба ры са Час ла ва ві ча Ла за рэ ві ча. 
Гэ та ён даў нам, зу сім юным сва ім вуч ням, 
зра зу мець, што скульп ту ра — гэ та і ве ды, 
і па лёт, скульп ту ра — гэ та і шко ла, і дум-
ка, і страсць.

Рып сі мэ ства рае вель мі глы бо кія воб-
ра зы. У яе леп шых, зда ва ла ся б, зу сім 
рэ аль ных шмат фі гур ных кам па зі цы ях 
заўж ды за ста ец ца неш та та ем нае, не раз-
га да нае...

У свой час Рып сі мэ рап там за ха пі ла-
ся воб ра зам На па ле о на і ства ры ла на 
гэ тую тэ му не каль кі кам па зі цый. Мне 
зда ец ца, што тэ ма ро лі асо бы ў гіс то рыі 
яе хва люе асаб лі ва. Асо бы, якая, хо ча 
та го ці не, ня се ў са бе і ге не тыч ны код, 
і тую іск ру, якую за клаў у яе пры на ра-
джэн ні Бог, і тое, што за кла лі баць кі і 
на стаў ні кі.

Ма ці Рып сі, па аду ка цыі фі ло саф, ця-
пер пра цуе на між на род ным ад дзя лен ні 
Бе ла рус кай Ака дэ міі му зы кі, баць ка — 
ін жы нер. Роз ны мі шля ха мі ў зу сім ма-
ла дым уз рос це яны, ар мя не, тра пі лі ў 
Бе ла русь. Тут на ра дзі ла ся іх ка хан не, тут 
на ра дзі лі ся Рып сі і яе брат. З ма лен ства 
Рып сі спя ва ла (у яе не звы чай ны, цу доў ны 
го лас) і ма ля ва ла. Спя ва ла яна бе ла рус-

кія, ар мян скія, рус кія пес ні, су свет ную 
кла сі ку, ма ля ва ла і род ную Ар ме нію, і 
род ную Бе ла русь. Ка лі ў 7 кла се па сту-
пі ла ў гім на зію-ка ледж мас тац тваў імя 
І.В. Ахрэм чы ка, зра зу ме ла, што на тое, 
каб сур' ёз на зай мац ца і скульп ту рай, і 
спе ва мі, ча су не ха пае. І цал кам ад да-
ла ся скульп ту ры.

— Рып сі мэ, ці ёсць той скульп тар або 
скульп та ры, якія да па ма га юць вам ра-
біць улас ныя ад крыц ці?

— На зваць толь кі ка гось ці ад на го не 
ма гу. За хап ля юць скульп ту ры, якія зна-
хо дзяц ца ў ка та ліц кіх хра мах, тво ры Ра-
дэ на, у якіх ёсць эма цы я наль насць на 
гра ні экс прэ сіі. Ар мян скі скульп тар Ер-
вант Ко чар ура зіў мя не не толь кі сва і мі 
кла січ ны мі, доб ра ўсім вя до мы мі кон ны-
мі скульп ту ра мі, але і аван гар дысц кі мі 

тво ра мі, што экс-
па ну юц ца ў яго 
му зеі. Важ на, каб 
скульп ту ра бы ла 
прос таю і пры гэ-
тым ме ла глы бо кі 
сэнс. Я гэ та зра-
зу ме ла дзя ку ю чы 
Паў лу Ва ляр' я на-
ві чу Ля во на ву, у 
яко га мне па шчас-
ці ла ву чыц ца. Ён 
пры віў мне лю боў 
да скульп ту ры.

— Але, як ця-
пер ра зу мею, су-
стрэ ча са Свят ла-
най Гар бу но вай 
ста ла для вас лё-
са вы зна чаль най. 

Да рэ чы, ка лі зга даць яе леп шыя тво ры 
(на прык лад, пом нік Сы мо ну Буд на му ў 
Ня сві жы), яе тэ ма асо бы і яе ро лі ў гіс то-
рыі так са ма хва ля ва ла з юных га доў...

— Свят ла на Ры го раў на што дня рас-
кры вае мне ўсё но выя і но выя маг чы мас ці 
скульп ту ры, да па ма гае па глы біц ца ў воб-
раз, рас кры вае пра фе сій ныя та ям ні цы. Яна 
так шчод ра дзе ліц ца ўсім, што ве дае...

— Прый дзе час, і вы са мі бу дзе це вы-
бі раць ма тэ ры ял для сва іх ра бот. Глі на, 
плас ты лін, дрэ ва, мар мур, гра ніт, брон-
за... А з якім ма тэ ры я лам вам сён ня па-
да ба ец ца пра ца ваць?

— З глі най... Ёсць маг чы масць да вес ці 
воб раз да стро гай дас ка на лас ці і пры гэ тым 
за ха ваць вы бух эмо цый. Глі на, як ні я кі ін-
шы ма тэ ры ял, здоль ная за ха ваць пе ра хо ды 
фак ту ры, жы вое жыц цё...

Рып сі — вя лі кі экс пе ры мен та тар. Яна 
па спе ла па пра ца ваць з роз ны мі ма тэ ры-
я ла мі, і на ват са... сне гам. На га рад скім 
кон кур се снеж ных і ля до вых скульп тур у 
Ба та ніч ным са дзе кам па зі цыя, якую Рып-
сі зра бі ла са сва і мі ад на курс ні ка мі, бы ла 
ад ной з леп шых. Вяс ною ў Бе ла рус кай 
ака дэ міі му зы кі пра хо дзі ла пер са наль ная 
вы ста ва яе ра бот.

Узі ра ю ся ў эма цы я наль ныя і пры гэ тым 
вель мі цэ лас ныя скульп тур ныя кам па зі цыі 
Рып сі мэ Ге вар кян і ў спля цен ні лі ній ба чу 
не толь кі плас ты ку на шых бе ла рус кіх уз-
гор каў, але і васт ры ню ар мян скіх гор. Ве-
даю, што бе ла рус кую куль ту ру Рып сі мэ, як 
і яе баць кі, ус пры мае ду шою. Да рэ чы, яна 
раз маў ля ла са мной на цу доў най бе ла рус-
кай мо ве.

Ка лісь ці вы дат ны рус кі скульп тар Ве ра 
Му хі на ска за ла: «Скульп ту ра ву чыць ду-
маць углы бі ню». А глы бі ня па чы на ец ца з 
паў зы, з та го ім гнен ня, ка лі ча ла век пры-
слу хоў ва ец ца да на ва коль на га све ту і да 
са мо га ся бе. Рып сі мэ ўмее не толь кі пра ца-
ваць, але і свое ча со ва зра біць паў зу. Яна 
слу хае і чуе...

Га лі на БАГ ДА НА ВА.

І ДУМКА, І ПАЛЁТ, 
І СТРАСЦЬ...

Фо та Іва на АР ЦІ МО ВІ ЧА.

Рып сі — вя лі кі 
экс пе ры мен та тар. Яна 
па спе ла па пра ца ваць 
з роз ны мі ма тэ ры я ла мі, 
і на ват са... сне гам. 

ШОУ НА ПІ ЛО НЕ

Па мы ля ец ца той, 
хто ду мае, што змо жа 
ава ло даць пі лон ным 
май стэр ствам за 
не каль кі за ня ткаў. 
На гэ та мо жа 
спат рэ біц ца і год, і два.

Са праўд ныя хлоп цы і на шос це Са праўд ныя хлоп цы і на шос це 
вы гля да юць муж на.вы гля да юць муж на.

Шоу на пі ло не — цэ лая тэ ат раль ная дзея.Шоу на пі ло не — цэ лая тэ ат раль ная дзея.


