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На са мрэч упер шы ню вы-
ста ва «Рэ кві ем па Но вым 
го дзе», толькі пад наз вай 
Repetіtіon/«Паў тор», прай-
шла ў каст рыч ні ку 2012 го да 
ў бель гій скім го ра дзе Гент у  
па мяш кан ні, якое ця пер не вы-
ка рыс тоў ва ец ца. Гэ та адзін з 
са мых ста рых атэ ляў Еў ро пы 
— St. Jorіs, гіс то рыя яко га па-
ча ла ся ў XІV ста год дзі. А ў пра-
сто ру га ле рэі «Ў» ін ста ля цыі 
Юрыя Шус та ўпі са лі ся зу сім 
не горш. «Рэ кві ем па Но вым 
го дзе» — да ні на ады шоў ша му 
го ду і ві тан не но ва га. І не здар-
ма мас так звяр нуў ся ме на ві та  
да гэ та га ві ду ту гі. Зда ец ца, 

бе ла ру сы, бу ду чы на цы яй аб-
са лют на та ле рант най, ус кла-
да юць на гэ тае свя та шмат на-
дзей: а рап там са мо ўсё не як 
вы ра шыц ца, «рас смок чац ца», 
ста не на свае мес цы — шчы-
ра, па спра вяд лі вас ці, па за-
слу гах і па трэ бах. Ды по тым 
не, аказ ва ец ца, што Но вы год 
сам па са бе мо жа быць толь-
кі штурш ком для пе ра асэн са-
ван ня, а ні як не вы ра шэн нем 
праб лем...

У апі сан ні вы ста вы без-
апе ля цый на сцвяр джа ец ца: 
«Свя та Но ва га го да — мес ца 
склей кі эк зіс тэн цы яль най пят-
лі, якое іс нуе на су ты ку бы ло га 

і бу ду ча га і азна ча на стрэ лам 
фе ер вер ку, што спа ра джае 
но вае жыц цё ка лек тыў на га 
це ла. Но вы год з'яў ля ец ца 
най больш знач ным ры ту а-
лам, су мес ным пе ра жы ван-
нем у су час най пра ва слаў на-
атэ іс тыч най Бе ла ру сі. Свя та, 
якое прый шло з языч ніц ка га 
мі ну ла га, транс фар ма ва ла-
ся хрыс ці ян ствам і ма дэр ні-
за ва ла ся са вец кай сіс тэ май. 
Свя та, якое су мя шчае ў са бе 
гра мад скае і пер са наль нае, 
зды мае на рас та ю чае на пру-
жан не ў со цы у ме і пра гра муе 
яго бу ду чы ню. Па дзея, што 
ад сы лае да транс цэн дэнт на-
га і на бы вае ўні каль нае зна-
чэн не ў сён няш ніх бе ла рус кіх 
умо вах як тры умф па рад ку і 
дыс цып лі ны».

Зда ец ца, як раз пе ра асэн-
са ваць, ці та кі ў нас па ра дак 
і ці не аб ход ная та кая жорст-
кая дыс цып лі на, і за клі кае 
нас мас так Юрый Шуст. Маг-
чы ма, яму збо ку ста лі больш 
ві да воч ны мі не ка то рыя ры сы 
бе ла ру саў, якія мы са мі ўжо 
раз ву чы лі ся ў са бе за ўва-
жаць. Юрый хоць і на ра дзіў ся 
ў Ма ла дзеч не, але ву чыў ся і 
вось ужо коль кі га доў жы ве 
ў Бру се лі, ста лі цы Бель гіі. У 
яго на Бе ла русь ад туль свой 
ад мет ны по гляд. Але гэ та ўжо 
зу сім ін шая гіс то рыя...
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У Вы да вец кім до ме «Звяз да» вый-
шаў аль бом рэ пра дук цый мас та ка 
Сер жу ка Ці мо ха ва. Твор ца пай шоў 
з жыц ця пас ля цяж кай хва ро бы 
9 каст рыч ні ка 2012 го да... Але ка-
лі раз гля да еш кар ці ны Ці мо ха ва, 
гар та еш аль бом з яго тво ра мі, 
зна хо дзіш у тэ ле фон ным на тат ні-
ку яго ну мар (па якім ця пер мож-
на па тэ ле фа на ваць хі ба што ту зе 
ды смут ку, на пэў на...), ра зу ме еш, 
што кож ны ча ла век не па збеж на 
неш та па кі дае на гэ тай зям лі пас-
ля ся бе. Сяр жук Ці мо хаў па кі нуў 
цэ лы свет.

Пер са наль ны свет кож на га ча ла ве-
ка, як пра ві ла, вель мі спрэч ны для вон-
ка ва га ася род дзя. Прос та та му, што ён 
— ін шы. Та му што кож ны ўнут ры ся бе 
но сіць свой свет. Так са ма ад роз ны. 
І як тут знай сці па ра зу мен не?.. Гэ та 
са праў ды амаль не маг чы ма. Ча сам 
толь кі мо ва мас тац тва яд нае, да па-
ма гае. Але на ват яна мо жа быць не-
дас ка на лай...

Сяр жук Ці мо хаў з тых прад стаў ні коў 
бе ла рус ка га мас тац тва, якіх на тхні лі 1970 
— 1980-я гг. У гэ тыя «пост ад лі гаў скія» 
ча сы бы ло ней кае асаб лі вае стаў лен не 
да ўся го бе ла рус ка га, усе бе ла рус ка-
моў ныя ве да лі ад но ад на го, усе пра гну-
лі неш та змя ніць, усе ад чу ва лі ня ста чу 
на цы я наль на га і гэ ты пра гал трэ ба бы ло 
не чым за поў ніць. За паў ня лі хто чым мог. 
Сяр жук Ці мо хаў за паў няў сва ёй род най 
бе ла рус кай мо вай, на ту раль ным, вяс ко-
вым ад чу ван нем бе ла рус кас ці.

Мас так на ра дзіў ся ў 1960 го дзе ў 
вёс цы Кро таў Ка лін ка віц ка га ра ё на Го-
мель скай воб лас ці. Ён час та пры гад-
ваў, як цяж ка яму бы ло пе ра ву чыц ца 
раз маў ляць па-рус ку, ка лі па сту піў у 
Мін скае мас тац кае ву чы лі шча. Го лад 
па на цы я наль ным, па бе ла ру шчы не 
Сяр жук Ці мо хаў так са ма за паў няў гіс-
то ры яй. На яго кар ці нах «Зо лак Ку паль-
скае но чы», «Гу кан не вяс ны», «Стод», 
«Ры ту аль нае шэс це», «Спас», «Ка ля-
ды», «Грун вальд», «Сві та нак», «Цень 
Вя ле са» — ус па мі ны пра пра ка вет нае. 
Ва ўсіх гэ тых кар ці нах ёсць неш та аў-
тэн тыч нае, ка ра нё вае. Баць коў ская 
ха та, асо бы бе ла рус кай даў ні ны, без 

якіх не за ха ва ла ся б на ват тое, што 
за ста ло ся нам сён ня ад бе ла ру шчы-
ны, ста ра даў нія аб ра ды, звыч кі на шых 
дзя доў, воб раз жан чы ны... Па на строі, 
па ней кай эк зіс тэн цы яль най ту зе, якая 
сён ня ўжо амаль зу сім вый шла з мо-
ды і пе ра ста ла ўспры мац ца як неш та 
глы бо кае, не ка то рыя кар ці ны Ці мо ха ва 
на гад ва юць «Гум но» Ба ры са За бо ра ва. 
Да рэ чы, ці ка ва, што сам мас так так-
са ма гэ та ад зна чаў. З ага вор кай, што 
па ба чыў кар ці ну За бо ра ва ўпер шы ню 
да во лі поз на. І ха ця За бо раў на огул з'е-
хаў з кра і ны, а Ці мо хаў толь кі пе ра ехаў 
з вёс кі ў го рад, бы ло ў іх, ві даць, неш та 
агуль нае — ней кая на сталь гія, прад-
чу ван не не зва рот нас ці, не вяр тан ня ў 
род ныя мяс ці ны, дзе ад чу ва еш ся бе 
най больш утуль на і аба ро не на.

Кар ці ны Сер жу ка Ці мо ха ва та кія мі-
ні ма ліс тыч ныя, што ча сам зда ец ца, што 
рас ка заць пра іх ён мог знач на больш, 
чым на ма ля ваць. Яго фі ла соф скі пад-

му рак, мыс ляр ства бы лі пра ця гам 
ві зу аль най твор час ці. Ён мог доў га 
рас па вя даць пра ар хе тып яй ка ў сва іх 
кар ці нах, пра воб раз сто даў аль бо пра 
тое, ча му на яго кар ці нах шмат жан чын 
і пту шак. А на са мрэч — ча му? Звяр ні-
це ся да аль бо ма, пе ра асэн суй це!

Аль бом скла да ец ца з трох асноў ных 
раз дзе лаў — «Гра фі ка», «Жы ва піс», «З 
ніз кі «Ню» — і дае ўяў лен не пра асноў-
ныя кі рун кі твор час ці мас та ка-ма ну-
мен та ліс та. Укла дан нем аль бо ма зай-
ма ла ся ўда ва мас та ка, кніж ны гра фік 
Мар га ры та Ці мо ха ва. Ды зайн аль бо ма 
ра бі ла дач ка Воль га Ар цю хо ва. На огул, 
сям'я Ці мо ха вых вель мі твор чая. 15-га-
до вы сын мас та коў Глеб ця пер ву чыц ца 
ў гім на зіі-ка ле джы мас тац тва ў Мін ску. 
Спа лу чаць твор часць з ся мей ным жыц-
цём не бы ло скла да на. Ча му — рас па-
вя дае Ры та Мі хай лаў на:

— Мы ўсе пра цу ем у роз ных кі рун ках 
мас тац тва. Муж зай маў ся ма ну мен таль-
ным мас тац твам, я — кніж най гра фі кай, 
дач ка — ды зай нам і фо та мас тац твам, 
а сын, на огул, ня даў на за явіў, што хо ча 
быць ма дэль е рам, ды зай не рам адзен ня. 
Та му мы ні ко лі не пе ра ся ка лі ся ў твор час-
ці і не спа бор ні ча лі па між са бой.

Ка лі га ва рыць пра тое, што на тхня-
ла Сер жу ка Ці мо ха ва, то нель га не 
пры га даць, на прык лад, і Бе ла рус кую 
спеў на-дра ма тыч ную май строў ню, якая 
іс на ва ла ў Мін ску з 1979-га па 1984 го д. 
Та ды ён быў сту дэн там Бе ла рус ка га тэ-
ат раль на-мас тац ка га ін сты ту та. Та ды ж 
на зі раў ся і ўздым на цы я наль на га ру ху, 
пра які ўзгад ва ла ся вы шэй. Май строў ня 
ства ра ла пэў ны ася ро дак, фар мі ра ва ла 
но вае па ка лен не, вы крыш та лі зоў ва ла 

яго каш тоў нас ці. На ноў ад кры ва лі ся 
ім ёны кла сі каў — та кіх, як Ула дзі мір 
Ка рат ке віч; ві та лі ся ма ла дыя экс пе ры-
мен та та ры — та кія, як па эт Алесь Ра-
за наў і кам па зі тар Ла ры са Сі ма ко віч. 
Сяб ры Май строў ні не за бы ва лі ся пра 
бе ла рус кія аб ра ды, ха дзі лі ка ля да ваць, 
гу каць вяс ну, пра во дзі лі аб ра ды Ку пал-
ля і «Па ха ван не стра лы». Та ды яшчэ 
зда ра ла ся, што за ўдзел у та кіх ак цы-
ях маг лі з ін сты ту та вы клю чыць, та му 
спра ва гэ тая бы ла до сыць ры зы коў ная, 
ідэй ная. А бе ла рус ка моў ных мас та коў 
мож на бы ло пе ра лі чыць па паль цах. І 
Сяр жук Ці мо хаў быў ся род іх. На ад ра-
джэн скай хва лі 1990-х мас та ка за пра сі-
лі ў су пол ку «Па го ня» пры Са ю зе бе ла-
рус кіх мас та коў. Але паз ней мас так быў 
вы му ша ны з яе вый сці. Бо ў апош нія 
га ды жыц ця Ці мо хаў быў яшчэ і пры 

па са дзе, як той ка заў, і яго маг лі аб ві на-
ва ціць у ла бі ра ван ні ін та рэ саў су пол кі. 
Сяр жук Ці мо хаў пра ца ваў на мес ні кам 
стар шы ні Са ю за мас та коў па вы ста вач-
най дзей нас ці. І шмат у яго пы та лі ся пра 
тое, ці цяж ка яму бы ло спа лу чаць твор-
часць з функ цы я нер ствам. Зда ец ца, на 
цяж кі лёс мас так ні ко лі не скар дзіў ся, 
але ад зна чаў, што ча су на твор часць, 
вя до ма, ста ла менш, быц цам бы за-
ціш ша ней кае на сту пі ла. Ся род доб-
рых сяб роў мас та ка быў, да рэ чы, і но вы 
стар шы ня Са ю за бе ла рус кіх мас та коў 
Ры гор Сіт ні ца. У аль бо ме рэ пра дук цый 
Ці мо ха ва зме шча ны так са ма верш Ры-
го ра Ся мё на ві ча ў па мяць пра сяб ра. 
Са праў ды, што на ка на ва на лю дзям, 
якія за ста юц ца тут, на зям лі, — хі ба 
што пры слу хоў вац ца да ці шы ні, якую 
па кі нуў пас ля ся бе той, хто сы шоў. Ці-

хі, па воль ны і доб ра зыч лі вы свет 
Сер жу ка Ці мо ха ва су па кой вае. 
Ёсць у ім неш та ства раль на-ста-
ноў чае, без ча го не маг чы ма ўя-
віць мас тац тва.

За вяр шае аль бом раз дзел 
пад наз вай «З ніз кі «Ню». Гэ та 
ма ну мен таль ныя гра фіч ныя тво-
ры, аб' яд на ныя ад ной кан цэп цы-
яй. На кож най кар ці не мы ба чым 
аго ле ную жан чы ну — вы тан ча ную 
і та ям ні чую. Ме на ві та гэ тая ніз ка 
мас та ка ста ла ся най больш вя до-
май за свой вы тан ча ны лі рызм 
і паэ тыч насць. Сам Сяр жук Ці-
мо хаў тлу ма чыў гэ тую ніз ку роз-
ду ма мі аб пры ро дзе языч ніц тва 
— рэ лі гіі прос тых вяс ко вых лю-
дзей. Усё, што ты чы ла ся пры ро ды 
на огул і пры ро ды ча ла ве ка і яго 
ад чу ван няў заўж ды ці ка ві ла мас-
та ка. За сваю шчы расць, та лент 
і ад да насць «род ным ма ты вам» 
Сяр жук Ці мо хаў быў пры зна ным 
і за па тра ба ва ным як на ра дзі ме, 
так і за мя жой — на жаль, да во лі 
рэд кі вы па дак для Бе ла ру сі. Мас-
так меў вя лі кую коль касць пер са-
наль ных за меж ных вы стаў, шмат 
яго тво раў за хоў ва ец ца ў ін шых 
кра і нах.
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Вы ста выВы ста вы  ��

Сцеж ка мі мас та каСцеж ка мі мас та ка  ��

ЦІ МО ХА ВА ЦІ ШЫ НЯ

Гу чыць трэ ці зва нок — знак та го, 
што спек такль па чы на ец ца. За раз 
вый дуць ак цё ры, гле да чы бу дуць са-
чыць за іх жэс та мі і мі мі кай. Прой дзе 
час — за гу чаць апла дыс мен ты... Гэ-
та і ёсць тэ ат раль ны свет? Вя до ма, 
не толь кі! Коль кі ўся го ці ка ва га ў 
тэ ат ры сха ва на ад ва чэй гле да ча. 
Ме на ві та «за ку ліс се» да зва ляе ўба-
чыць тэ атр пад ін шым вуг лом. Што і 
за ха це ла ся зра біць — праз пад рых-
тоў ку да ад на го спек так ля.

...На блі жа ю ся да тэ ат ра. На гэ ты раз 
за хо джу ўнутр праз служ бо вы ўва ход. Да 
па чат ку спек так ля «Сы мон-му зы ка» за-
ста ец ца га дзі на. Іду па зві ліс тых ка лі до-
рах. Пер шыя дзве ры вя дуць у кас цю мер-
ную. Тут амаль усю пра сто ру зай ма юць 
кас цю мы. У га ла ву ад ра зу прый шлі сло вы 
пра тое, што тэ атр па чы на ец ца з ве шал кі. 
І не па спра ча еш ся!

Ка лі спек такль па чы на ец ца ў 19:00, то 
ў 16:00 кас цю ме ры ўжо пра цу юць з кас цю-
ма мі: іх пра су юць, раз но сяць па гры мёр ках 
ці вы но сяць блі жэй да сцэ ны, за ку лі са мі. 
Ка лі ка заць ме на ві та пра спек такль «Сы-
мон-му зы ка», то тут рых та ваць адзен не да 
па ка зу да во дзіц ца не вель мі доў га. Спра ва 
ў тым, што ў ча сы, у якія раз ві ва юц ца па дзеі 
спек так ля, яе шы лі з лё ну, а ка жу хі вы раб-
ля лі з на ту раль най поў сці. Іх не пра са ва лі. 
У не ка то рых спек так лях бы вае да стат ко ва 
апра нуць ак цё ра толь кі на па чат ку. У гэ тым 
жа ў ак цё раў шмат воб ра заў, і кас цю ме ры 

да па ма га юць іх ства раць на пра ця гу ўсёй 
па ста ноў кі. Усё па він на быць пра ду ма на: 
кож ная дро бязь, дэ таль, гу зік.

На ступ ны па кой — рэ кві зі тар ская. У па-
мяш кан ні ля жыць шку ра мядз ве дзя на пад-
ло зе, драў ля ныя куб кі ста яць ка ля хрус таль-
ных фу жэ раў, у во чы кі да юц ца ліх тар і свеч кі. 
Рэ кві зі там на зы ва юць як са праўд ныя, так і 
бу та фор скія прад ме ты, якія вы ка рыс тоў ва-
юц ца ў спек так лі. Мас та кі і па ста ноў шчы кі 
аб дум ва юць усе дэ та лі, каб ства рыць ад па-
вед ны воб раз ча су. Бу та фо рыю куп ля юць 
ці спе цы яль на вы раб ля юць. На прык лад, у 
спек так лі «Сы мон-му зы ка» за дзей ні ча ны 
драў ля ныя кры жы, ко лы, лод ка, не звы чай-
най фор мы фар тэ пі я на і сейф, му зыч ныя 
пры ла ды, кры лы. За дзве га дзі ны да па чат ку 
дзей ства ўсё раз но сяць па мес цах. Ме на ві та 
ў гэ тым па мяш кан ні мне рас па вя лі рэ цэпт 
«тэ ат раль най са ма гон кі»: ак цё ры на са мрэч 
п'юць на сцэ не ва ду, афар ба ва ную ма ла ком, 
ці на пі так «Швепс».

У па коі гры мё раў — люс тэр кі, па ры кі, 
кас ме ты ка. Мас та кі па гры ме рас па вя лі, 
што іх пра ца так са ма звы чай на па чы на-
ец ца за дзве га дзі ны да спек так ля. На 
пра ця гу па ста ноў кі сю ды па чар зе пры хо-
дзяць ак цё ры — у за леж нас ці ад ча су іх 
вы ха ду на сцэ ну. На прык лад, у спек так лі 
«Сы мон-му зы ка» грым спа чат ку на клад-
ва юць вяс коў цам, по тым га лоў на му пер-
са на жу Сы мо ну, за тым — баць ку і г.д. 
Сён ня пра цу юць два пра фе сі я на лы, для 
якіх у гэ тым спек так лі асаб лі вых цяж кас-

цяў ня ма: трэ ба хі ба што на кле-
іць ву сы, ба род ку.

Да свай го вы ха ду ак цё ры 
рых ту юц ца ў не вя лі кім па мяш-
кан ні за сцэ най, якое за вуць 
арт-фае: ві сяць кас цю мы, ёсць 
шыр ма, за якой мож на пе ра-
апра нуц ца, ста яць крэс лы. Тут 
увесь час зна хо дзіц ца хтось ці з 
ак цё раў, паў та рае свае рэп лі кі, 
ува хо дзіць у воб раз. У спек так лі 
«Сы мон-му зы ка» га лоў ны ге рой 
— не прос та на тхнё ны ра ман тык, 
ён улю бё ны ў паэ зію жыц ця, му-
зы ку і му зу, «дзі вак», які за дае 
пы тан ні і не ча кае на іх ад ка заў. 
Ён ве дае ўсе та ям ні цы све ту і па-
ку туе пад іх ця жа рам. Усе воб ра-
зы ў спек так лі яр кія і глы бо кія, 
та му і па тра бу юць ад ак цё раў 
ста ран най пра цы над са бой.

Мае роз ду мы пе ра пы няе гу-
ка рэ жы сёр: «Пе рад па чат кам 
спек так ля ад клю чы це, ка лі лас ка, 
свае ма біль ныя тэ ле фо ны...». Так 
на ладж ва юць гук. Блі жэй да сцэ-
ны за ўва жаю жан чы ну з ра цы яй 
у ру цэ. Гэ та Нэ лі Са мо на ва — па-
моч нік рэ жы сё ра. Пра сваю пра цу 
ў па ста ноў цы яна ка жа так:

— У мае аба вяз кі ўва хо дзіць пра вер ка 
ўсіх дэ ка ра цый, агуль ны кант роль за пры-
хо дам ар тыс таў на сцэ ну, па да ча сіг на лу 
асвят ляль ні кам, ман ці роў шчы кам на зме ну 
дэ ка ра цый, якія мо гуць па чы наць ста віць 
ужо ра ні цай. Праз на вуш ні кі і мік ра фон 
звяз ва ю ся з гу ка рэ жы сё ра мі, якім даю сіг-
нал, каб яны вы клю чы лі свят ло. Гэ так жа 
аб' яў ля ем за ку ліс ную част ку — на прык лад, 
ка лі трэ ба рых та вац ца да ант рак ту. Да рэ-
чы, суф лё раў у спек так лі «Сы мон-му зы ка» 
ня ма. Пе рад яго па чат кам ак цё ры ся дзяць 
у гры мёр ных ці арт-фае. Дзя ку ю чы транс-
ля цыі гу ку яны ўсё чу юць і са мі ве да юць, 
ку ды і ка лі ім вы хо дзіць, але на ўся ля кі 
вы па дак я іх па пя рэдж ваю. Ёсць не прад ба-
ча ныя зда рэн ні, ка лі ак цё ры мо гуць пе ра-

хва ля вац ца на прэм' е ры ці ка лі спек такль 
доў га не ішоў. На прык лад, прэм' е ра «Сы-
мо на-му зы кі» ад бы ла ся яшчэ ў 2005-м, 
але яго не ста ві лі ка ля двух га доў. Ця пер 
аб на ві лі, змя ніў ся і склад ак цё раў: но выя 
тва ры і но вая па да ча воб ра заў. Рэ пе ты цыя 
прай шла днём, яе пра вёў рэ жы сёр. А мы 
вы кон ва ем ар га ні за цый ную пра цу. Пе ра-
тва ра ем «ха ос за ку ліс ся» ў той стан, у якім 
спек такль вы хо дзіць да гле да чоў.

19:00. У за ле лю дзі за ня лі свае мес цы. 
Для іх уся гэ тая вя лі кая пра ца за сцэ най за-
ста нец ца не пры кмет най. У тэ ат ры ўсё зла-
джа на, як у га дзін ні ка вым ме ха ніз ме. Бо 
тэ атр — гэ та больш, чым прос та сцэ на!

Але на ЛЯЎ ШЭ НЯ.
Фо та аў та ра.

У ЧА КАН НІ «ПА НА»
Дум кі Ада ма Міц ке ві ча за гу чаць з Ку па лаў скай сцэ ны

Паэ му «Пан Та дэ вуш» вы ра шыў ува со біць на тэ ат раль ных пад мост ках га лоў-
ны рэ жы сёр і мас тац кі кі раў нік На цы я наль на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га 
тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы Мі ка лай Пі ні гін. Спек такль, які даў но ча ка лі: Ку па-
лаў скі тэ атр пас ля рэ кан струк цыі па ві нен быў па ра да ваць гле да чоў но вай 
маш таб най і сур' ёз най па ста ноў кай на на цы я наль ную тэ му.

Сло вы Міц ке ві ча ў Ку па лаў скім тэ ат ры за гу чаць па-бе ла рус ку: пе ра клад з поль скай 
мо вы зроб ле ны Язэ пам Се мя жо нам. Мі ка лай Пі ні гін лі чыць, што «Пан Та дэ вуш» — ме-
на ві та той твор, які звер не гле да чоў да ай чын най гіс то рыі, тым больш, што па дзеі паэ мы 
ад бы ва юц ца на На ва град чы не. Але сваю кра і ну Міц ке віч на зы вае Літ вой. Ча му? Трэ ба 
тлу ма чыць су час ным гра ма дзя нам Бе ла ру сі, і гэ тую за да чу так са ма па ста віў пе рад са бой 
рэ жы сёр. Яму да па ма гаў у гэ тым Сяр гей Ка ва лёў, які зра біў ін сцэ ні роў ку паэ мы для тэ ат-
ра. Ства раць воб раз ча су на сцэ не пры цяг ну ты мас так-па ста ноў шчык Зі но вій Мар го лін і 
мас так па кас цю мах Але на Іг ру ша. Му зы ку да спек так ля ства рыў Анд рэй Зуб рыч.

Гэ ты паэ тыч ны твор Міц ке ві ча ўпер шы ню ўва саб ля ец ца на дра ма тыч най сцэ не 
ў Бе ла ру сі. Та му прэм' е ра, пры зна ча ная на ся рэ дзі ну сту дзе ня, ча ка ец ца з за мі ра н -
нем сэр ца.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

За ку ліс сеЗа ку ліс се  ��

НІ БЫ ТА 
ГА ДЗІН НІ КА ВЫ 
МЕ ХА НІЗМ
Як рых ту юц ца да спек так ляў 
у На цы я наль ным ака дэ міч ным тэ ат ры імя Ян кі Ку па лыСУ МА ВАЦЬ 

ПА НО ВЫМ ГО ДЗЕ
Да 2 лю та га ў ста ліч най га ле рэі су час на га мас тац тва «Ў» 
бу дуць су ма ваць па Но вым го дзе. Су ма ван не ад бу дзец ца ў 
рам ках вы ста вы ін ста ля цый мас та ка Юрыя Шус та «Рэ кві ем 
па Но вым го дзе». На вы ста ве мож на бу дзе пе ра асэн са ваць 
роз ныя звык лыя ат ры бу ты свя та Но ва га го да, якое з языч-
ніц тва пе рай шло ў хрыс ці ян ства, а сён ня, на огул, мае да дат-
ко выя пры кме ты ІT- і Hі-tech-рэ ча іс нас ці. Так, на прык лад, 
ёл ку мас так прад стаў ляе ў воб ра зе ёр шы ка, та кім чы нам 
цал кам раз бу ра ю чы ўсе іс ну ю чыя стэ рэа ты пы пра на ва-
год нія ёл кі. Спра ва ў тым, што і на ва год нія ёл кі, і ёр шы кі, 
і на ват не ка то рыя па ха валь ныя ат ры бу ты ства ра юц ца з 
ад на го і та го ж ма тэ ры я лу. Мас так Юрый Шуст узяў на ся-
бе сме ласць па ста віць усе гэ тыя рэ чы, якія ма юць роз ны 
ры ту аль ны сэнс, у адзін шэ раг. Ну, і, зра зу ме ла, пры му сіць 
нас у чар го вы раз за ду мац ца пра ад нос насць уся го іс на га, 
па раў наль насць не па раў наль на га ды ін шыя ўза е ма вы клю-
чаль ныя па няц ці су ро вай су час нас ці.

Фо та зды мак Фо та зды мак 
Сер жу ка Ці мо ха ва Сер жу ка Ці мо ха ва 
з аль бо ма рэ пра дук цый.з аль бо ма рэ пра дук цый.

З ніз кі «Ню».З ніз кі «Ню».

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

ПАД ГУ КІ ПА ЛА НЭ ЗА
Баль як згад ка пра бы лое і ці ка він ка су час нас ці

Но вы год па ста рым сты лі пра па ну юць су стрэць у Вя лі кім 
тэ ат ры. Пя ты год дзя ку ю чы гэ тай тэ ат раль най іні цы я ты ве 
Мінск мае свае баль ныя тра ды цыі, ад ноў ле ныя сён ня.

З мі нуў шчы ны вяр та юц ца тан цы, у якіх па ры пра хо дзяць уз-
доўж доў га га фае тэ ат ра — да мы ў доў гіх свя точ ных су кен ках і 
ка ва ле ры ва ўра чыс тых стро ях. З су час нас ці — са мі ўдзель ні кі, 
якія да ба лю спе цы яль на рых ту юц ца: на вед ва юць уро кі тан цаў і 
пад бі ра юць строі. За ад ну ноч мож на на ве даць ад ра зу не каль кі 
ба ляў: кня жы (у бе ла рус кай тра ды цыі), рус кі і вен скі. За га ды пра-
вя дзен ня ба ляў у опер ным тэ ат ры іх ама та ры ўжо ве да юць, у чым 
ад роз нен ні кож на га. Танц май страм сё ле та пры зна ча на На тал ля 
Фур ман, якая бу дзе за да ваць тон шмат лі кім па рам.

Але Но вы год па ста рым сты лі ў На цы я наль ным тэ ат ры опе ры 
і ба ле та — гэ та яшчэ маг чы масць атры маць ад чу ван не свя та 
су стрэч з твор час цю і твор ца мі: у гэ ты ве чар у тэ ат ры пра цу юць 
са ло ны, му зыч ныя гас цёў ні, пра вод зяц ца кон кур сы. Але са мае 
га лоў нае ад бы ва ец ца ўсё ж та кі на вя лі кай сцэ не — свя точ ны 
га ла-кан цэрт з удзе лам са ліс таў опе ры і ба ле та. Га лі на Гал коў-
ская, якая з'яў ля ец ца рэ жы сё рам-па ста ноў шчы кам пя та га па 
лі ку ба лю ў опер ным тэ ат ры, абя цае, што ён прой дзе з асаб лі-
вым раз ма хам і з сюр пры за мі. Які ж Но вы год без не ча ка ных 
па да рун каў?

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

«ЗІ МА-2014. АНЁ ЛЫ»
У Ві цеб скім аб лас-
ным края знаў чым 
му зеі ад кры лі ся 
вы ста вы дзі ця ча га 
ма люн ка, па пя ро-
вай плас ты кі «Зі-
ма-2014. Анё лы» і 
са ма роб най цац кі.

Аў та ры экс па на таў 
пер шай з вы стаў — 
вуч ні дзі ця чай мас тац-
кай шко лы г. Ві цеб ска. 
Твор чыя ра бо ты пе ра-
да юць дзі ця чыя ўяў лен ні аб на ва год нім ча раў ніц тве, уся ля юць 
над зею на ажыц цяў лен не ма ры ча ла ве ка, які ве рыць у цуд. Зда-
ец ца, што анё лы ахоў ва юць нас ад мі тус ні і смут ку, аб сы па юць 
зо рач ка мі шчас ця і ра дас ці.

А смач ныя ўпры га жэн ні зра бі лі вы ха ван цы ві цеб ска га Па ла ца 
дзя цей і мо ла дзі, га рад ско га цэнт ра да дат ко вай аду ка цыі, Па ла ца 
твор час ці. На ёл цы — больш як 60 ца цак: са ла мя ныя ко ні кі і зор кі, 
сня жын кі з бі се ру, ка зач ныя до мі кі і сне га ві кі, ка ця ня ты і во жык, 
роз ныя квет кі, і зноў жа... анё лы.

Экс па на ты мож на ўба чыць у бу дын ку ра ту шы (гэ та сім вал 
ста ра жыт на га Ві цеб ска) да ста ро га Но ва га го да, пры чым бяс-
плат на.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Экс па на ты з выставы.

Сяр жук Ці мо хаў з тых 
прад стаў ні коў бе ла рус ка га 
мас тац тва, якіх на тхні лі 
1970 — 1980-я гг. У гэ тыя 
«пост ад лі гаў скія» ча сы ўсе 
бе ла рус ка моў ныя ве да лі ад но 
ад на го, усе пра гну лі неш та 
змя ніць...

Но вы год сам 
па са бе мо жа 
быць толь кі 
штурш ком для 
пе ра асэн са ван ня, 
а ні як не 
вы ра шэн нем 
праб лем...


