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Му зей — ме на ві та тое мес ца, 
дзе ты мо жаш да кра нуц ца 
да куль ту ры. Пе рад та бой — 
па лот ны, скульп ту ры амаль 
што ў поў ны рост і ты з імі 
сам-на сам. Ты ста іш пе рад 
імі, гля дзіш і не мо жаш па-
ва ру шыц ца ад усве дам лен ня 
дас ка на лас ці. Та кое па чуц цё, 
на прык лад, вы клі ка лі ў мя не 
ве ліч ныя скульп ту ры Мі ке-
лан джэ ла, якія мож на па ба-
чыць у Луў ры...
Лю дзі, якія ле там вы яз джа юць 

за мя жу, па го дзяц ца са мной: у 
му зе ях анш лаг! Доў гія чэр гі на-
вед валь ні каў, ся род якіх і ту рыс-
ты, і мяс цо выя жы ха ры. Мож на 
не каль кі га дзін пра ста яць, але ж 
тра піць у му зей. Лю дзі ве да юць, 
што іх ча кае неш та ад мет нае і ці-
ка вае. Та кія чэр гі на вед валь ні каў 
мне да вя ло ся ба чыць у Бар се ло-
не (лю дзі ма ры лі тра піць у му зей 
Па бла Пі ка са) і ў Па ры жы — у 
сла ву ты Луўр. У на шай кра і не як 
толь кі на ды хо дзіць ле та, у му зе ях 
пус це юць за лы.

Але ж ад на спра ва — там, ін-
шая — тут. Ад но — Луўр, ін шае 
— бе ла рус кі му зей. Звы чай на мы 
так раз ва жа ем. Але ці слуш на? 
Бо ле там, ка лі куль тур нае жыц цё 
з тэ ат раль ных, кан цэрт ных за лаў 
сы хо дзіць (з-за ад па чын ку), са мы 
час для му зе яў, якія пра цяг ва юць 
пра ца ваць. Зда ва ла ся б...

Але ча му ў нас так ад бы ва ец ца, 
што му зеі, на ват ка лі ня ма ані я кай 
кан ку рэн цыі, не над та аб ця жа ра-
ны на вед валь ні ка мі?

Мы вы ра шы лі па шу каць ад ка-
зы на гэ тае пы тан не. І най перш 
— у са міх му зе ях.

Дзі я на ШАН ТОР — за гад чы ца 
ад дзе ла на ву ко ва-асвет ніц кай 
пра цы На цы я наль нага мас тац-
кага му зея Бе ла ру сі:

— Ле та — тая па ра го да, ка лі 
лю дзі пла ну юць свой ад па чы нак і 
вы яз джа юць за мя жу. Што б мы 
ні ра бі лі, ле там на вед валь ні каў 
не мо жа стаць больш. Яшчэ ад на 
праб ле ма, якая так са ма аказ вае 
ўплыў — не вя лі кая коль касць ту-
рыс таў. Ім ці ка вей Брэсц кая крэ-
пасць, роз ныя за мкі, аг ра ту рызм, 
і толь кі по тым — му зеі. Час цей за 
ўсё да нас пры яз джа юць з Ра сіі, 
Укра і ны, Поль шчы, Літ вы — на шы 
су се дзі. Тым ча сам у Еў ро пе 60% 
на вед валь ні каў му зе яў — ме на ві та 
ту рыс ты, пры чым на пра ця гу ўся-
го го да. А ў на шай кра і не вя лі кую 
коль касць на вед валь ні каў скла да-
юць школь ні кі і сту дэн ты. Ле там у іх 
ка ні ку лы. Да нас пры хо дзяць у вы-
хад ныя дні дзе ці са сва і мі баць ка мі, 
але ж іх так са ма не вель мі шмат. 
Адзі ны дзень, ка лі ў мас тац кім му-
зеі Бе ла ру сі шмат на ро ду — апош-
няя се ра да кож на га ме ся ца, ка лі 
ўва ход воль ны. Ле там мы пра цяг-
ва ем пра ца ваць у тым жа рэ жы ме, 
што і на пра ця гу го да, пе ры я дыч на 
мя ня ем экс па зі цыю, ра зу ме ем: за-
раз не бу дзе шмат на вед валь ні каў, 
та му са мае ці ка вае па кі да ем на 
во сень. Але ж так са ма ста ра ем ся 
пры ду маць неш та не ар ды нар нае. 
На прык лад за раз мы па спра бу ем 
ажы віць наш дво рык, які зна хо дзіц-

ца по бач з лет няй ка вяр няй, зро бім 
вы ста ву на тра ве. За ад но апраў да-
ем наз ву «арт-дво рык».

На пэў на, у на шай ці ка вас ці 
да ай чын ных му зе яў ады гры вае 
сваю ро лю вы ха ван не ў сям'і, ка-
лі не пры ві ва ец ца ра зу мен не та го, 
што ад па чы ваць мож на і пры ем на, 
і ка рыс на, ад кры ва ючы для ся бе 
неш та. Але... У нас ма ла сон ца 
на пра ця гу го да, та му мы ля цім у 
цёп лыя кра і ны, да мо ра, ці вы яз-
джа ем на род ную пры ро ду. І не 
па мя та ем, што не ка то рыя на шы 
му зеі, на прык лад, лі та ра тур ныя 
Ян кі Ку па лы і Мак сі ма Баг да но ві ча, 
кож нае ле та пра вод зяць свя ты на 
пры ро дзе. Му зей Ку па лы — свя та 
паэ зіі, пес ні і на род ных ра мёст ваў 
у Вя зын цы, дзе це лы дзень гу чаць 
пес ні і вер шы на бе ла рус кай мо ве, 
пра да юц ца ка шу лі-вы шы ван кі, са-
ла мя ныя ляль кі. Му зей Баг да но ві ча 
збі рае ў фаль вар ку Ра ку цёў шчы на, 

што не да лё ка ад Ма ла дзеч на. Дык, 
мо жа, прос та трэ ба па спра ба ваць 
адзін раз з'ез дзіць на ад но з та кіх 
свя таў са сва і мі дзець мі, каб яны 
ўба чы лі ўсё на свае во чы і атры ма-
лі тое са мае ра зу мен не ад па чын ку 
праз куль ту ру?

Ан жа лі ка ПЕШ КУР — супра-
цоўніца лі та ра тур нага му зея Ян-
кі Ку па лы:

— Ве да е це, на пра ця гу го да наш 
му зей на вед вае шмат лю дзей, а ле-
там іх коль касць змян ша ец ца. Але 
ж ле там мы пра цу ем гэ так са ма, як 
і на пра ця гу ўся го го да. Кож ны з 
на шых фі лі ялаў му зея жы ве сва ім 
аса біс тым жыц цём. На прык лад у 
Вя зын цы, пад час пра вя дзен ня што-
га до ва га свя та паэ зіі, пес ні і на род-
ных ра мёст ваў, якое ад бы ва ец ца 
6 лі пе ня, збі ра ец ца шмат гас цей. 
Аб умоў ле на гэ та вя лі кай коль кас-
цю рэ кла мы і бліз ка сцю Вя зын кі да 
Мін ска. Так са ма шмат лю дзей на-
вед ва ец ца ў фі лі ял, які зна хо дзіц ца 
ў Ляў ках (Ві цеб ская воб ласць). У 
той час у га лоў ным му зеі коль касць 
эк скур сій знач на змян ша ец ца. Ма-
гу па тлу ма чыць гэ та толь кі ад ным 
фак та рам — у на шай кра і не не 
сфар мі ра ва ная куль ту ра па хо даў 
у му зеі. Баць кі сва ім дзе цям не 
пры ві ва юць лю боў да куль ту ры з 
ма лен ства. Па га дзі це ся, ка лі ма-
ці па да ба ец ца на вед ваць тэ ат ры, 
му зеі і раз на стай ныя вы ста вы, то і 
яе дзі ця так са ма бу дзе гэ тым ці ка-
віц ца! У нас ня ма прак ты кі кож ныя 
вы хад ныя на вед вац ца ўсёй сям' ёй 
у му зей, як, на прык лад, гэ та ро бяць 
у Еў ро пе.

Яшчэ ад на з пры чын, і зу сім 
не апош няя, — ад сут насць інф-
ра струк ту ры. Азір ні це ся на огул 
— усё змя ня ец ца. Усё змя ня ец ца 
на ка рысць ча ла ве ку. А ў шмат 
якіх на ват знач ных на шых му зе ях 
ня ма ўтуль ных ка вяр няў. Па га дзі-
це ся, пас ля пра гля ду экс па зі цыі, 
якая мо жа быць раз ме шча на аж 
на трох па вер хах, вель мі хо чац ца 

зай сці ў ка вяр ню і кры ху ад па чыць. 
На прык лад, ле тась я вы пад ко ва 
зай шла ў му зей пры ро да знаў чых 
на вук CosmoCaіxa, які зна хо дзіц ца 
ў Бар се ло не. Там, акра мя ка вяр ні, 
бы ла пра ду гле джа на пля цоў ка для 
пік ні ка...

Ту рыс ты ці на ват свае лю дзі, 
якія вы бра лі ся ў му зей, ха це лі б 
па нес ці з са бой на па мяць неш та 
ад мет нае, ці ка вае, крэ а тыў нае, ня-
хай і ма лень кае. Кні гі, маг ні ты, куб-
кі — вы дат на, што гэ та з'яў ля ец ца 
па кры се. Але, на прык лад, у Луў ры 
мож на на быць ка лян дар на сця ну, 
роз ныя на клей кі, за клад кі для кніг, 
блак но ты — тое, чым мож на ка рыс-
тац ца, з пры ем нас цю ўзгад ва ю чы 
пра ве дзе ны час.

Алег РЫЖ КОЎ — ды рэк тар 
Нацыянальнага музея гісторыі і 
культуры Бе ла ру сі:

— Са праў ды, коль касць лю дзей 
і эк скур сій ле там знач на змян ша ец-
ца. Але ж у вы хад ныя дні мо гуць 
пры ехаць ту рыс ты. Час цей за ўсё 
— з Ра сіі. Што ты чыц ца на шых лю-
дзей, то яны пры хо дзяць на тыд-
ні. Ма гу гэ та рас тлу ма чыць толь кі 
тым, што ў вы хад ныя дні лю дзі вы-
бі ра юць не му зеі, а ад па чы нак на 
пры ро дзе. Каб лю дзі зноў па ча лі 
ці ка віц ца і пры хо дзіць у му зеі, не-
аб ход на, на мой по гляд, змя няць 
па ста ян ныя экс па зі цыі, пра во дзіць 
унут ры іх роз ныя ці ка выя ме ра пры-
ем ствы, як гэ та ро бяць, на прык лад, 
на За ха дзе. Яшчэ адзін мо мант: па-
га дзі це ся, дзя цей са школь ных га-
доў вя дуць у му зеі. Гэ та ста но віц ца 
аба вяз ко вым, але ж не па жа дан ні. 
Каб у му зеі па ча лі ха дзіць сем' я мі, 
трэ ба ства рыць інф ра струк ту ру, 
якая б уклю ча ла ў ся бе ці ка выя 
ме ра пры ем ствы, су стрэ чы з мас-
та ка мі і скульп та ра мі, му зей ны шо-
пінг, кам форт ную ка вяр ню. Ка лі мы 
дой дзем да та кіх комп лек саў, то 
пач нём збі раць шмат на вед валь-
ні каў.

Бе ла рус кія му зеі не спра вяд лі-
ва за ста юц ца ў це ні. У іх ёсць што 
па гля дзець на пра ця гу го да і ўлет-
ку. Бяс спрэч на, на шым му зе ям па-
трэб на раз віц цё інф ра струк ту ры і 
больш ад мыс ло вас ці, крэ а ты ву. 
Маг чы ма, ка лі пе рад на вед валь-
ні ка мі пач нуць рап тоў на ажы ваць 
скульп ту ры не толь кі ў «Ноч му зе-
яў», аль бо ін тэр ак тыў ныя ін ста ля цыі 
ста нуць іх част кай, та ды і ін та рэс не 
пры му сіць ся бе ча каць. Але ж у на-
шых ай чын ных умо вах па ка заль ны 
адзін мо мант: у апош нюю се ра ду 
кож на га ме ся ца (ка лі воль ны ўва-
ход) На цы я наль ны мас тац кі му зей 
збі рае шмат на вед валь ні каў! Ня ўжо 
спра ва толь кі ў гро шах? Але ж ня ў-
жо нас над та ўра туе пяць дзя сят 
ты сяч за да рос ла га, каб тра піць у 
мас тац кі му зей, трыц цаць — у гіс-
та рыч ны? Пры тым, што гэ та, мо жа, 
раз на год, а то і ра дзей, і пра ду-
гле джа на гнут кая сіс тэ ма апла ты?.. 
Мо жа быць, спра ва яшчэ і ў лю дзях, 
якія час та не ра зу ме юць, што му зей 
іс нуе не толь кі дзе ля за ба вы, што ён 
збе ра гае тое каш тоў нае, што ёсць у 
куль ту ры і мас тац тве. Каш тоў насць 
— ад сло ва «кошт». Але яна мо жа 
быць і бяс цэн най. Толь кі як у гэ тым 
упэў ніш ся, не тра піў шы ў му зей?

Іна КОР САК.

Час ад ча су су стра ка юц ца лю дзі, 
якія на зы ва юць ся бе кі на ма на мі. 
Ёсць кі на ма ны, а ёсць тыя, хто 
лі чыць ся бе та кі мі. Га нар лі вая 
наз ва пра ду гледж вае грун тоў ную 
гле бу, але ці заў сё ды за сло вам 
неш та ёсць?
Хло пец з імем на фран цуз скі ма нер, 

які не чы тае кніг, але чы тае Playboy і 
MAXІM, з упэў не нас цю, што зро біць гэ-
тым моц нае ўра жан не, ска заў:

— Я, да рэ чы, заў зя ты кі на ман.
— Праў да? — ажы ві ла ся я. — Якіх 

рэ жы сё раў ты лю біш?
— Я люб лю Та ран ці на, ве да еш та ко-

га? — ён ду мае, я з ін шай пла не ты.
— Вы дат ны рэ жы сёр, — ад ка за ла 

я. — Яшчэ ка го-не будзь?
— Ну... Яшчэ ёсць та кі рэ жы сёр — 

Мар цін Скар сэ зэ. Чу ла?
(Так, я ве даю, ве даю, ве даю я!)
— І на ват гля дзе ла. Мо жа, неш та з 

фран цуз скай, італь ян скай кі на шко лы, 
а то ўсё ЗША...

— Люк Бес он.
— О-о. А з рус ка га кі но?
— Я не гля джу рус кае кі но, — з грэб-

лі вай усмеш кай вы ма віў ён.
Пы тац ца пра бе ла рус кае я не ста ла.
Для пра ця гу тэ мы аб кі на ма нах і 

псеў да-, я ад пра ві ла ся чы таць фо ру-
мы і рэ цэн зіі на сай тах. Ці ка ва, якія 
ка мен та ры па кі да юць кі на ама та ры на 
су свет нае і бе ла рус кае кі но. Мо жа, яны 
і не на зы ва юць ся бе сло вам, якое не-
як аба вяз вае, але дум ку сваю лі чаць 
аў та ры тэт най. Зра зу мець гэ та мож на 
па тым, што яны зна хо дзяць час для 
вы каз ван няў на кшталт:

«Гля дзець мож на» — ну, дзя куй Бо-
гу. «Я ча каў боль ша га» — ча го ж ты 
та кі на іў ны? «Уво гу ле ня дрэн на», «нар-

маль на», «пой дзе» — схі ляю га ла ву 
за ад зна ку. «Шка да па тра ча на га ча-
су» — і са дзіц ца паў та раць анг лій скую 
мо ву ці чы таць Бле за Па ска ля. «Бя рэ 
за ду шу» — ацэн ка кож на га трэ ця га 
ка мен та та ра. «Гэ та кла сі ка» — тут усё 
ска за на. «Фільм не для ся рэд ня га ро-
зу му» — і ўсе моўч кі пай шлі гля дзець 
«Аме ры кан скі пі рог». «На адзін раз» 
— зна чыць, не шэ дэўр, не шэ-дэ-ўр 
(пра цяж на).

Вель мі час та фільм аказ ва ец ца: 
«нуд на ва тым» (у па раў на нні з чым?), 
«не зра зу ме лым» (Тар коў ска га ж гля-
дзіш!), «за цяг ну тым» (так-так, трэ ба 
спя шац ца чы таць Па ска ля/ра ман та-
ваць кран, а тут гэ ты фільм), але і 
«афі ген ным» (усё, што змаг лі з пры-
ды хан нем вы ка заць у куль тур ным 
экс та зе), ураж лі вым, уз ру шаль ным 
(а што ўра зі ла, што ўзру шы ла, што, 
што, што?).

Яшчэ кі на кар ці на мо жа ака зац ца 
«не су свет най ка ла му тай», «ця га мо ці-

най», «лух той», і сце ра жы це ся больш 
моц ных слоў цаў.

Ка мен та рыі-кан ста та цыі, рас кі да-
ныя тут і там, склад ва юц ца ў чы та ча 
ў пэў ную ха рак та рыс ты ку, на кшталт 
«гля дзець/не гля дзець». Ма гу за пэў-
ніць: ка мен та рыі час та не ад люст роў-
ва юць рэ аль най каш тоў нас ці філь-
ма. І ка лі не лі чы це ся бе ча ла ве кам 
«ся рэд ня га ро зу му», то «гля дзець 
мож на».

Ёсць і больш шмат слоў ныя ка рыс-
таль ні кі сай таў і ўдзель ні кі фо ру маў. 
Та кія звы чай на пад ма цоў ва юць сваю 
ста ноў чую/ад моў ную ацэн ку тлу ма чэн-
нем, у пэў ным сэн се ана лі зам і ка рот-
кім вод гу кам.

Ся род ін тэр нэт-кі на ма наў, на за вём 
іх так, су стра ка юц ца:

ТЫЯ, ХТО ГЛЯ ДЗІЦЬ 
У ПЕРС ПЕК ТЫ ВЕ

«Фільм мо жа мець пра ва на жыц-
цё», — ка мен туе гля дач рус ка-бе ла-
рус кую кар ці ну «Не рэ аль нае ка хан-

не». Зды мач ная гру па ўздых ну ла з 
па лёг кай.

«Фільм з пунк ту гле джан ня ма ляў ні-
час ці і рэ жы су ры зня ты вель мі ўраж лі-
ва, але не на дзён ны і на ўрад ці ўсхва-
люе су час на га гле да ча». Але ж ці быў 
хоць адзін гля дач, яко га не ўсхва ля ваў 
фільм «Апош няе тан га ў Па ры жы» Бер-
нар да Бер та лу чы?..

ТЫЯ, ХТО АБ ДЗЕ ЛЕ НЫ 
РЭ ЖЫ СЁР СКАЙ УВА ГАЙ

«Гэ та не мас тац тва, гэ та зды ха ю чае 
жа дан не вы ка зац ца пра неш та сваё, 
што не мае ані я кай каш тоў нас ці для ін-
ша га ча ла ве ка». За тое гэ тым філь мам 
(«Апош няе тан га ў Па ры жы») мож на 
ка зыр нуць і быць ра зум най дзяў чын-
кай (хлоп чы кам). А вы ка жа це, ні я кай 
каш тоў нас ці.

ПА РЫ ВІС ТЫЯ
«Эмо цыі, па чуц ці так і бур ляць, так 

і кі шаць». Хай аб мі нуць мя не эмо цыі, 
якія кі шаць...

МА РА ЛІС ТЫ
«А тым «фі ло са фам», якія шу ка юць 

сэнс у гэ тым філь ме (а яны яго бу дуць 
шу каць у лю бой бяз глуз дзі цы) я б ра іў 
па чы таць якую-не будзь ра зум ную кні-
гу», — ка жа ён пра фільм «Ста рым 
тут не мес ца» бра тоў Ко эн і ві да воч на 
на мя кае на сін дром по шу ку глы бін на-
га сэн су, але ў яго кні гах гэ та так не 
на зы ва юць. А яшчэ ма ра ліст пі ша з 
па мыл ка мі. А бра тоў Ко эн гля дзі це, 
ка лі лас ка.

«Згод на, што ча сам хо чац ца па гля-
дзець што-не будзь лёг кае, але ў гэ тым 
філь ме лёг касць прос та за шкаль вае», 
— ска за на пра «Не рэ аль нае ка хан не» 
зноў жа.

ТЫЯ, ХТО ЎСЁ ВЕ ДАЕ
«Ра жэ Ва дзім — кла сік фран цуз-

ска га кі но (та-а-ак). Ён зды маў мно гіх 
«зо рак», у тым лі ку і Бры джыт Бар-
до (так-та-а-а-ак). Пры го жай жан чы не 
цяж ка за хоў ваць рам кі пры стой нас ці 
(ах, які па саж!). І фільм пра гэ та рас-
па вя дае», — пра фільм «І Бог ства рыў 
жан чы ну» Ра жэ Ва дзі ма. Збо ку па гля-
дзім на пры го жых жан чын.

ДЗІЎ НЫЯ
«Гля дзе лі кра ем во ка, здаў ся вель-

мі не вы раз ным», — пі шуць пра фільм 
«Жан чы ны на мя жы нер во ва га зры-
ву» Аль ма до ва ра. Бы ло б дзіў на, ка лі 
б пас ля пра гля ду кра ем во ка зда ло ся 
інакш.

«Уво гу ле ад чу ва ец ца не да хоп фі-
нан са вых срод каў...» — чы таю пра 
«Анас тас сю Слуц кую» Юрыя Ел ха ва. 
За ву а ля ва нае ра цы я наль нае зер не.

ПАД УЛАД НЫЯ СТЭ РЭА ТЫ ПАМ
«Рэд ка гля джу ай чын ныя філь мы. 

Уклю чы ла толь кі дзе ля ці каў нас ці і ад-
ра зу ж уцяг ну ла ся», — ска за на пра ра-
сій ска-бе ла рус кі фільм «З 8 Са ка ві ка, 
муж чы ны!».

Пра «Фо та па ве лі чэн не» Ан та ні ё ні: 
«Што ж ра біць, гля дзець ці не? Апі сан-
не інт ры гуе. Але год! (1966)... Ці ка ва, 
та ды бы лі доб рыя філь мы?». Бя да...

Пра «Сі бір ска га цы руль ні ка» Мі хал-
ко ва: «Тра піў на фільм з-за та го, што 
ад ра зу па чаў чы таць ка мен та рыі і не 
па гля дзеў на кра і ну...». А са ла рус кае 
ядуць, як ка заў баць ка Кры лоў!

АБА ВЯЗ КО ВЫЯ
Аб кар ці не «Жан чы ны на мя жы нер-

во ва га зры ву»: «Фільм мне не спа да-
баў ся, Аль ма до ва ра не люб лю, не мая 

эс тэ ты ка, па гля дзеў толь кі з-за Бан дэ-
ра са». Але ка мен та рый па кі нуў.

КАМ ПЕ ТЭНТ НЫЯ
«Фільм тро хі на цяг ну ты да ся рэ дзі-

ны, але па ча так да во лі за хап ляль ны. 
Мно гія сцэ ны не па збаў ле ны сэн су, 
але, ві да воч на, ліш нія», — пра кар ці ну 
«Хі ра сі ма, мая лю боў». Ві да воч на ліш-
нія сцэ ны... І гэ та ў Але на Рэ нэ.

«Фільм за над та сур' ёз ны. Мож на 
бы ло б зра біць яго больш ды на міч-
ным, каб бы ло ці ка вей гля дзець». Уя-
ві це кар ці ну «У ту ма не» Лаз ні цы ды-
на міч най...

БЕЗ НАЗ ВЫ
Пра фільм «Дзі ця» бра тоў Дар дэн: 

«Фільм не вель мі, ак цёр — як бомж». 
Так трэ ба, дзяў чын ка.

Пра «Ро лю» Ла пу шан ска га: «Ча му 
ён чор на-бе лы? За му ці лі пад даў ні-
ну?». О, дзі ця пра грэ су.

РЭ ЦЭН ЗІІ, ЯК МАС ТАЦ КІЯ ТВО РЫ
«...Ёсць філь мы, якія на ра джа юць 

жа дан не, на прык лад, удых нуць усі мі 
грудзь мі во дар во сень скай пун со вай 
ру жы, пе ра но ся чы ся ў дум ках у ка зач-
ны свет з ма лоч ны мі рэ ка мі і ша ка лад-
ны мі бе ра га мі. Гэ тая кар ці на па кі ну ла 
мя не без па чуц цяў...». Га лоў ная ге ра і ня 
філь ма «Пі я ніст ка» Мі ха э ля Ха нэ ке так-
са ма бы ла бяз душ най.

НІ КУ ДЫ БЕЗ АГРЭ СІЎ НЫХ
«Та бе та та з ма май так кан крэт-

на мозг пра мы лі, што ты, да жыў шы 
да сі віз ны, пры га жос ці Бар до не ба-
чыш, а ўсё ней кае п'я нае трыз нен не 
пі шаш?»

А ВОСЬ ГЭ ТА ЦІ КА ВА:
Пра фільм «Дэ ка ме рон» Па за лі ні: 

«Як жа, як жа ... Па мя таю, у дзя цін стве 

ўпо тай ад ма мы гля дзе лі, за што і бы лі 
бі тыя не ад на ра зо ва...»

Пра «Люс тэр ка» Тар коў ска га: «У 
тыя га ды пай шоў на пра гляд эліт на га 
(эліт на га!) кі но з ад ной зна ё май і за-
снуў дзесь ці ў ся рэ дзі не... Пра чы на ю ся 
ад гу каў яе ры дан ня: яна пла ка ла, над 
ма ёй... ня тон ка сцю».

І хо піць, хо піць ся дзець у ін тэр нэ це. 
Вер нем ся ў рэ аль нае жыц цё.

Зда ра ла ся пас ля су мес на га пра-
гля ду:

Пры ні жаль нае «Гэ та не фільм!» на 
ад рас кар ці ны «Ску ра, у якой я жы ву» 
Аль ма до ва ра. Не фільм — шэ дэўр, на-
пэў на, мер ка ва ла ся ска заць.

«Я не ўба чы ла га лоў ную ге ра і ню як 
ма ці», — вы каз ван не аб Воль зе Мі ка-
ла еў не з «Ра бы ка хан ня» Мі хал ко ва. 
Ка мень у ага род рэ жы сё ра, кштал ту: 
«Ты нас, ма ці, не па ва жа еш?».

І, НА РЭШ ЦЕ, МАЕ КА МЕН ТА РЫ:
Упэў не на, са шка да ван нем і як бы 

ў фра ку, цы лінд ры і з люль кай: «Вам 
не зда ец ца, што «Страх і ня на вісць у 
Лас-Ве га се» ня се ў са бе пэў ную ры зы-
ку для вы ха ван ня мо ла дзі?». Па ві нен 
быць га ме рыч ны смех у ад каз.

«Тру фо не па тлу ма чыў у сва ім філь-
ме («Жуль і Джым»), ча му Кат рын 
— фа таль ная жан чы на». Ча му Ган на 
Гацье ў філь ме «Муж чы на і жан чы на» 
— уда ва, ча му Ва ся Хо дас у «Бе лых ро-
сах» мяк ка це лы, ча му Кос ця Па це хін у 
«Вя сё лых хлоп цах» спя вае, ча му Ро ка з 
«Ро ка і яго бра ты» та кі вы са ка род ны.

«Э-э-э...» — ска за на мной пра стуж-
ку «У ту ма не» Лаз ні цы.

Да вай це вы праў ляц ца.
Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ

�

— Мас так не вы бі рае тэ му — я 
ў гэ тым упэў не на, — га во рыць Га-
лі на. — Тэ ма вы бі рае яго — і та ды 
ўсё склад ва ец ца. Мы шмат пра 
што ве да ем, шмат дзе бы ва ем, 
коль кі кры ніц ве даў ёсць, а так са-
ма і спо са баў вы ка заць па чуц ці ў 
воб ра зах. Але трэ ба, каб усё так 
спа лу чы ла ся, што ты за ха цеў гэ-
тым зай мац ца. Я не ду маю, што 
ў жыц ці неш та бы вае вы пад ко ва. 
Кож ная вы ста ва — не вы пад ко-
вая. Кож ная се рыя. Так скла ла ся, 
што я ста ла ўдзель ні цай пуш кін-
скіх пле нэ раў, ра зам з якім мы 
пра еха лі па яго ся дзі бах — і ад-
бы ло ся зліц цё паэ зіі з края ві да мі. 
Я ад ра зу ўба чы ла са мую зям лю 
— яна ў чыр во ным адзен ні. Тое, 
ча го ў на шай зям лі не ба чу, але 
ж гэ та паў ноч ная зям ля. Рэ льеф, 
ві ды, рыт мы — вось кры ні цы, якія 
на тхні лі. І мая лю боў да во се ні, 
бо я на ра дзі ла ся ў гэ тую па ру. 
Пад час пер ша га пле нэ ру я свае 
ад чу ван ні вы кла да ла ў сва ім улю-
бё ным ба ты ку — ра сі я не вель мі 
здзі ві лі ся, як гэ та атрым лі ва ец ца 
рос піс. Эмо цый бы ло шмат, а ба-
тык ства ра ец ца доў га. Та му пад-
клю чы ла ся па стэль — ха це ла ся 
ад люст ра ваць як ма га больш. І 
з'я ві ла ся се рыя «Пры ро да. Паэ зія. 
Пуш кін». Мая лю бі мая вэ люм ная 
па стэль па ды шла сю ды. Ад чу ва-
еш ча сам, што ба тык ужо не спра-
віц ца адзін, ка лі з ця бе льюц ца 
эмо цыі. Хоць ёсць ідэі пе ра вес ці 
не ка то рыя з па стэ ляў у ба тык.

— Вы ска за лі, што зям ля не 
та кая, як у нас. А ці ёсць за ду-
мы бе ла рус кіх се рый?

— Ёсць та кія за ду мы. Нель га 
ду маць, што ча ла век увесь час 
зна хо дзіц ца ў ад ным ста не, у ад-
ной тэ ме. І на ват у ад ным ма тэ-
ры я ле.

— Але ж у вас дак лад на ад-
чу ва ец ца пры хіль насць да пэў-
на га ма тэ ры я лу...

— Ча му я вы бра ла тэх ні ку ба-
ты ку? У ін сты ту це мы пра ца ва лі 
ў роз ных тэх ні ках і ма тэ ры я лах. 
Мас тац ка-гра фіч ны фа куль тэт не 
па дзя ляў дэ ка ра тыў ны і жы ва піс-
ны на пра мак, ка лі я ву чы ла ся. 
Але ме на ві та ка лі па чаў ся рос-
піс па тка ні не, я зра зу ме ла, што 
ма гу спа лу чаць роз ныя тэх ні кі. 
У ба ты ку спа лу ча юц ца і гра фі ка 
(ка лі кон ту ры вы ка рыс тоў ва еш), 
і па стэль (ня яр касць, паў то ны 
на тка ні не, ка лі слаі кла дуц ца 
ня шчыль на і пе ра ця ка юць адзін 
у дру гі), аква рэль, віт раж (ка лі 
цал кам за мкнё ным кон ту рам ро-
біц ца ма лю нак)... Ка лі ўсё гэ та 
спа лу чыць, то атры ма ец ца мой 
ба тык. Я ста ла пра ца ваць і зра-
зу ме ла: для мя не гэ та як раз тая 
до ля скла да нас ці, сва бо ды, экс-
пе ры мен ту, твор час ці, што да-
зва ляе ўклас ці роз нае ад чу ван не 
ней кіх з'яў.

Яшчэ з ін сты туц кай па ры я 
вы бра ла ба тык, і трэ ба пры знаць, 
што та ды да во лі скла да на прый-
шло ся: фар ба валь ні каў не бы ло, 
я іх ра бі ла з ін шых ма тэ ры я лаў — 
трэ ба пры знаць, што гэ та бы ла 
ці ка вая за да ча. Ця пер, ка лі гэ тыя 
фар ба валь ні кі ёсць, я лаў лю ся бе 
на тым, што не вы ка рыс тоў ваю іх 
у та кой коль кас ці. Але я не пе рай-

шла ў ін шыя тэх ні кі, та му што мы 
знай шлі ад но ад на го.

У мя не вы пра ца ва ла ся асаб-
лі вая аў тар ская тэх ні ка — пей-
заж ны рос піс па тка ні не. Я вель-
мі люб лю аква рэль, але я вель мі 
люб лю тка ні ну. Як гэ та спа лу чы-
ла ся? На пэў на, у твор чым по шу-
ку. Та му што ў мя не ўвесь час 
ідзе экс пе ры мент, мо жа, та му 
я так доў га жы ву ў гэ тай тэх ні-
цы. У мя не амаль ня ма раз дзя-
ляль ных лі ній. Фар ба валь ні каў у 
мя не шмат роз ных — па вяр хоў-
ных, шчыль ных. Я на ву чы ла ся іх 
ад чу ваць і спа лу чаць. Я ве даю, 
які ко лер атры ма ец ца, і на ват 
шчыль насць. І яшчэ ці ка вы мо-
мант пад сы хан ня (ка лі па сы рым 
пі шаш): гэ та мо мант, ка лі мо жаш 
да да ваць на ступ ны слой. Пей заж 
па тка ні не вель мі скла да ны: спля-
цен ні фар баў, яны ства ра юць 
слаі, мо жа атры мац ца то свят лей, 
то цям ней. Ча сам на ват для мя не 
не прад ка заль на. Та му кож ны раз 
пе ра жы ваю стан ней ка га твор-
ча га скач ка. І гэ та ра дуе, хоць 
яно стам ляе, тур буе, хва люе. Як 
вер шы пі шуц ца — гэ та ж кож ны 
раз фан тан эмо цый. Ты ўжо не 
на тэх ні ку спа дзя еш ся, а на свае 
па чуц ці, на тое, што ўнут ры са-
спе ла — ідэю, на строй.

— Тка ні на — скла да ны ма-
тэ ры ял?

— Так, асаб лі ва пей за жы я пі-
шу не на на ту раль ных шаў ках. 
На ту раль ны шоўк вель мі да ра гі, 
але, як ні дзіў на, ён мне не па-
да ба ец ца для пей за жаў: над та 
ба га ты сам па са бе, дае бляск, 
які за бі вае ма лю нак. Я шу каю 
роз ныя ма тэ ры я лы: мо жа быць, 
ат лас ці шоўк, толь кі тон кі. Але 
тон кі шоўк у нас не рас пі ва юць: 
на ім скла да на зра біць ма лю нак. 
А мне вель мі гэ та ці ка ва, асаб-
лі ва ка лі змеш ва юц ца ко ле ры, 
яны на ват мо гуць узмац няц ца: 
на прык лад, чыр во ны ста но віц ца 
ру бі на вым, амаль бар до вым. На 
тон кім шоў ку цу доў на атрым лі-
ва ец ца аб стракт ны жы ва піс, яго 
мож на афор міць як твор, узяў шы 
на ра му. Але я аб стракт ныя ма-
люн кі ўспры маю толь кі на дэ ка-
ра тыў ных вы ра бах — ша лі ках, 
хус тач ках.

Ка лі шчы ра, то я ча ла век 
пры ро ды, з пры ро дай вы рас ла 
на Го мель шчы не, дзе на во кал 
бы лі ля сы. Шмат ад ба бу лі ўзя-

ла сак рэ таў, рэ цэп таў, як у ле се 
вы жы ваць, якія тра вы для ча го 
пры мя няць. Гэ та бы ло цу доў на, 
ка лі я ад кры ва ла для ся бе лес. 
І гэ тую «пры род насць» я не ма-
гу пра мя няць на сім ва ліч насць. 
Я за ўва жы ла, што гэ та пры хо-
дзіць з уз рос там ці з ча сам, ка лі 
рап там узні кае ча ла век-сім вал. 
Сім ва ліч нае, як ней кая зна ка-
вая сіс тэ ма, вы яў ля ец ца ў мя не 
ў ша лі ках і хус тач ках, якія ства-
раю на тон кім шоў ку. Але па куль 
я ча ла век-пры ро да. Імк ну ся, каб 
рос піс па тка ні не ў мя не «ды хаў». 
Хо чац ца да нес ці да гле да ча ў 
ба ты ку пей за жы, ка лі амаль у 
праз рыс тых, ледзь улоў ных сла-
ях фар бы ён мо жа ад чу ваць дух 
пры ро ды. Та му я ба тык вы бра ла. 
Па пе ра — больш тры ві яль ны ма-
тэ ры ял, да яко га мы пры вык лі, 
не ста вім ся да яе як да да ра го га 
каш тоў на га ма тэ ры я лу. А тка ні на 
яшчэ за ста ец ца за гад кай. І пры 
гэ тым яна яшчэ ня се пры га жосць 
праз ма лю нак...

Для мя не ка мер тон творчасці 
— му зы ка, якая гу чыць у га ла ве, 
ка лі твор скон ча ны. Чую ледзь 
улоў ную му зы ку — і гэ та зна-
чыць, што пра ца атры ма ла ся, 
яна ажы ла.

— Тка ні на — не прад ка заль-
ны ма тэ ры ял. Яшчэ і пра цу е-
це без рэ зер ву (лі нія з вос ку 
ці інш., якая ад дзя ляе фар бы. 
— Аўт.). Ці бы вае здзіў лен не: 
за дум ва ла ся ад но, але атры-
ма ла ся ін шае?

— Бы вае, атрым лі ва ец ца на-
ват лепш ме на ві та та му, што ма-
тэ ры ял да па ма гае. Ка лі ты яму 
ў не чым ад да еш ся, ідзеш за ім. 

Яшчэ доб ры плюс — прак ты ка. 
Ка лі 15-га до вы во пыт пра цы, то 
ты яго ма еш ужо не дзе на кон-
чы ках паль цаў. А ма тэ ры ял пад-
хоп лі вае, та му што ўжо ёсць з ім 
кан такт. Пер ша па чат ко ва та ко га 
бы ло шмат, ка лі не атрым лі ва ла-
ся, як у га ла ве. Але я на ву чы ла ся, 
каб ідэі да спя ва лі ў га ла ве ра ней, 
чым яны га то выя вый сці вон кі. 
Як жан чы на на ра джае дзі ця: яна 
не па він на на ра дзіць ра ней, чым 
яно са спее.

Мы раз ві ва ем ся, ву чым ся, на-
бы ва ем во пыт. Ідзём па пэў ным 
шля ху. І гэ та нар маль на, ка лі 
шмат з та го, што ты ра біў, бы ло 
зроб ле на ме на ві та так, а не інакш. 
Але важ на, што ты па-ра ней ша-
му гэ та лю біш і вяр та еш ся ў той 
стан, ка лі ты мо жаш здзіў ляц ца 
са мой твор час ці. Ка лі шчы ра, з 
лю боўю, ад кры та пра цу еш, ка-
лі та бе ёсць што ска заць на ват 
праз 20 га доў пра цы. Бла сла вё-
ны шлях мас та ка, ка лі ня ўда чы ці 
твор чыя па мыл кі не пры му ша юць 
па ку та ваць і ўпа даць у дэ прэ сію, 
а з'яў ля юц ца ру ха ві ком.

Я ў гэ тым сэн се шчас лі вы 
ча ла век, та му што не ба ю ся па-

мы лак. Я на цэ ле на на гле да ча. 
Упэў ні ла ся за шмат га доў, што 
ня ма гле да ча, не пад рых та ва на га 
да ўспры ман ня мас тац тва. Бы ва-
юць лю дзі, якія, зда ец ца, ад чу ва-
юць, што я ўкла ла ў пра цу. Гэ та і 
ёсць мая за да ча — каб ча ла век 
на ім гнен не за быў пра по быт і 
спры чы ніў ся да су твор час ці праз 
маю пра цу. Бо на ша твор часць 
заў сё ды мае па сыл: най перш для 
та го, каб ча ла век раз ві ваў ся.

— Ба тык ця пер — да во лі 
па пу ляр ны за ня так, яго мо жа 
асво іць лю бы ча ла век. Чым 
ама тар скія за ня ткі ба ты кам ад-
роз ні ва юц ца ад пра фе сій най 
твор час ці, на ва шу дум ку?

— Адзін ча ла век ска заў: той, 
хто ўмее ма ля ваць, ста но віц ца 
мас та ком та ды, ка лі яму ёсць 
што ска заць ін шым. І ка лі ён ве-
дае і ўмее, як гэ та па ка заць. Най-
перш: ён хо ча ска заць. Ён здоль-
ны ба чыць свет, хо ча быць да 
яго да тыч ным. Мы ве да ем шмат 
пры кла даў, ка лі ча ла век ні дзе не 
ву чыў ся, але ён твор ца. А бы вае 
і на ад ва рот. Ка лі ёсць клуб па 
ін та рэ сах, там ства ра юць пры го-
жыя кар цін кі, яны так са ма ма юць 
пра ва быць — у до ме, іх мож на 
па да рыць сяб ру. Але ў тво раў 
мас тац тва ёсць ад мет насць: яны 
вы клі ка юць на дыя лог, пра ва ку-
юць па чуц ці. Та му на ват у пля-
ме на сця не (як да во дзіц ца чуць) 
мож на ўба чыць пэў ны згус так 
эмо цый. Той ча ла век, які здоль-
ны гэ та ўба чыць — мас так, на ват 
ка лі ён сам не ма люе.

Сён ня ба тык — мод нае хо бі. 
Гэ та эле мент на вы ку, бо ча ла-
ве ку па да ба ец ца спа сці жэн не 

но ва га. Гэ та эле мент ко ле ра тэ-
ра піі. На са мрэч лю бы від твор-
час ці спры яе су на зі ран ню, да па-
ма гае спы ніц ца ў мі тус ні. І яшчэ 
гэ та зно сі ны — бо ў наш час (ка лі 
жыц цё вель мі імк лі вае) лю дзі па-
ку ту юць ад адзі но ты і шу ка юць 
кан так таў з ін шы мі.

Ёсць ін та рэс да ба ты ку, мо-
да, але яна пра хо дзіць. А роз ні-
ца ў тым, што ка лі ты вы бі ра еш 
ма тэ ры ял, а ён ця бе, то ты праз 
яго не прос та са ма вы яў ля еш ся, а 
яшчэ ня сеш у свет пэў ны па сыл, 
энер ге ты ку, гар мо нію. І гэ та не 
пра хо дзіць. Ча ла век кан так туе з 
гэ тай кар ці най. Яна жы ве ў сям'і. 
А мас так — гэ та нось біт ве даў, 
якія праз сім ва лы перадае лю-
дзям. За кож ным тво рам ста іць 
свая гіс то рыя. Ка лі ўклад ва еш ін-
фар ма цыю, то ўклад ва еш ва ўсё 
— ці то дэ ка ратыў на-пры клад ная 
пра ца, ці то ўты лі тар ная рэч, дзе-
ля ўпры гож ван ня. Як, на прык лад, 
ма ты лёк на хус тач цы. Тон кі, 
ледзь улоў ны, з кры ла мі. І, мо жа, 
ча ла век па гля дзіць і па ду мае: у 
кож на га свае кры лы, кож ны сам 
вы бі рае, ці ўзля таць яму...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Рэ аль ная кі на ма ніяРэ аль ная кі на ма нія  ��

ЦІ ТРЭ БА ДА ВЯ РАЦЬ ГЛЯ ДАЦ КІМ КА МЕН ТА РАМ ПРА ФІЛЬ МЫ?

Асо баАсо ба  ��

Га лі на 
ХУД НІЦ КАЯ:

«ІМК НУ СЯ, КАБ РОС ПІС 
ПА ТКА НІ НЕ «ДЫ ХАЎ»

Яна ўмее ма ля ваць паэ зію. Не, не ма ля ваць, а хут чэй пе-
ра да ваць ад чу ван не — тон кі мі лі ні я мі, рыт ма мі, за шыф-
ра ва ны мі ў ко ле рах, узо рах-па чуц цях. Па чуц цё васць 
— на огул ад мет ная ры са мас тач кі Га лі ны Худ ніц кай. А 
я вось ду маю: ці мо жа быць інакш, ка лі ча ла век пра-
цуе з вель мі тон кі мі, амаль праз рыс ты мі ма тэ ры я ла мі, 
ды яшчэ гэ тую праз рыс тасць пад крэс лі вае, на но ся чы 
ма лю нак сва ёй ру кой? І вось тут зра зу ме еш, ча му вы-
ста ву по лац кай мас тач кі Га лі ны Худ ніц кай у біб лі я тэ цы 
Пуш кі на за ха це лі ба чыць усё ле та: яна пра паэ зію (та го 
ж Пуш кі на!), і яна вель мі паэ тыч ная. Лёг кая па стэль 
па каз вае ся дзі бы, якія на тхня лі паэ та і пра цяг ва юць на-
тхняць — і паэ таў, і мас та коў. Рад кі вер шаў са мі са бой 
пры хо дзяць у га ла ву, воб ра зы ўсплы ва юць з па мя ці і 
да да юць маш та бу, удак лад ня ю чы тое, што ба чыш. Але 
ка лі ба чыў не толь кі гэ тую, але і ін шыя вы ста вы Га лі ны 
Худ ніц кай, то да да еш, на клад ва еш яшчэ і ад чу ван не яе 
паэ зіі, за клю ча най у цу доў ных тво рах рос пі су па шоў ку, 
у якіх яна асаб лі ва лю біць са ма вы яў ляц ца. Яна скон чы-
ла мас тац ка-гра фіч ны фа куль тэт Ві цеб ска га дзяр жаў-
на га ін сты ту та імя Кі ра ва, не ад на ра зо ва ўдзель ні ча ла ў 
рэ гі я наль ных, рэс пуб лі кан скіх, між на род ных вы ста вах 
і пле нэ рах, мае больш за 10 пер са наль ных вы ста вак у 
Бе ла ру сі і за мя жой. І гэ та той вы па дак, ка лі, агле дзеў-
шы яшчэ ад ну вы ста ву, за ха це ла ся па раз маў ляць не 
толь кі пра кан крэт ную ідэю, але на огул пра дзі вос нае 
май стэр ства ба ты ку, пра цы ў якім ба чы ла ра ней у вы-
ка нан ні мас тач кі.

Да сле ду ем праб ле муДа сле ду ем праб ле му  ��

«МУ ЗЕЙ НАЕ» ЛЕ ТА: 
ЧА МУ ЗА ЛЫ ПУС ТЫЯ?

Лаўка Анегіна.Лаўка Анегіна.

Сакура.Сакура.

Кадр з фільма «У тумане» Сяргея ЛАЗНІЦЫ.

У на шай ці ка вас ці 
да ай чын ных му зе яў 
ады гры вае сваю ро лю 
вы ха ван не ў сям'і.


