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Ча му так ад бы ва ец ца? На 

што не аб ход на звяр таць ува гу, 

рых ту ю чы ся да рэс пуб лі кан скіх і 

між на род ных кон кур саў, і якіх па-

мы лак па збя гаць? Як ар тыс ту з 

рэ гі ё на «па даць» ся бе, каб быць 

за ўва жа ным і вый сці на вы шэй шы 

ўзро вень? Гэ тыя і ін шыя пы тан ні 

аб мяр коў ва лі кі раў ні кі і ўдзель ні кі 

твор чых ама тар скіх аб' яд нан няў 

уста ноў да дат ко вай аду ка цыі Мін-

скай воб лас ці, якія су стрэ лі ся на 

мі ну лым тыд ні ў ста лі цы.

Тэ май се мі на ра бы лі су час ныя 

тэн дэн цыі і кі рун кі ў раз віц ці бе ла-

рус кай пес ні і ай чын най шоу-ін дуст-

рыі, а мес цам пра вя дзен ня аб ме ну 

твор чым і пра фе сій ным во пы там па 

прось бах удзель ні каў стаў прад зю-

сар скі цэнтр «Спа маш».

Гос ці з рэ гі ё наў па зна ё мі лі ся з 

пе да го га мі і ар тыс та мі дзі ця чай 

сту дыі мас тац тваў «Malіnovka by 

Spamash», а так са ма з са ліс та мі 

прад зю сар ска га цэнт ра Ксе ні яй 

Га лец кай і Іва нам Зда ню ком, на ве-

да лі за ня ткі па ха рэа гра фіі і ва ка-

ле, пацікавіліся крытэрыямі ад бо ру 

но вых ар тыс таў, спы та лі па ра ды, 

як вар та пад бі раць рэ пер ту ар для 

ўдзе лу ў кон кур сах і пра слу хоў-

ван нях, каб ар тыст «вы стра ліў», 

а яшчэ аца ні лі маг чы мас ці сту дыі 

гу ка за пі су і на ват са мі за пі са лі 

ўры вак са сла ву тай «Ма лі наў кі».

— Сяб ры, прось ба за да ваць 

пы тан ні ці ка выя і змяс тоў ныя, а 

не толь кі як пад клю чаць апа ра ту-

ру! — на паў жар там пра па нуе пад-

час эк скур сіі за гад чык ад дзе ла 

муль ты ме дый ных тэх на ло гій 

Мінск ага аб лас но га цэнт ра на-

род най твор час ці, мас тац кі кі-

раў нік твор чай ла ба ра то рыі ма-

ла дых вы ка наў цаў Мін скай воб-

лас ці Дзміт рый СУШ КО.

ЯК ПРА ЯВІЦЬ 
ТА ЛЕН ТЫ

Пы тан ні ста ліч ным ка ле гам 

прад стаў ні кі рэ гі ё наў за да ва лі 

кан крэт ныя: на прык лад, што ра-

біць, ка лі на пя рэ дад ні важ на га 

кан цэр та ці кон кур су вя ду чы ар-

тыст за хва рэў — вы сту паць це раз 

«не ма гу», пра пус ціць аль бо пра-

па на ваць дуб лё ра? «Гэ та вель мі 

важ нае для кож на га ар тыс та пы-

тан не, бо го лас — наш асноў ны 

ін стру мент, — ад каз вае пе да гог 

дзі ця чай сту дыі, за слу жа ная 

ар тыст ка Бе ла ру сі На тал ля 

ТА МЕ ЛА. — Што лепш ра біць? 

У кож ным вы пад ку трэ ба вы ра-

шаць асоб на. На ўлас ным во пы це 

ве даю, што та кое вы сту паць хво-

рай пад Но вы год, а по тым дзён на 

дзе сяць за стац ца лі та раль на без 

го ла су. У нас, як пра ві ла, асноў ны, 

зна ка вы рэ пер ту ар ве да юць усе 

ар тыс ты, і ка лі мож на на ней кім 

вы ступ лен ні за мя ніць хво ра га вы-

ка наў цу на зда ро ва га, мы гэ та ро-

бім. Ка лі ж га вор ка пра між на род-

ны кон курс, то перш за ўсё ідзём 

да ўра ча-фа ні ят ра, уз важ ва ем усе 

«за» і «су праць» і дзей ні ча ем згод-

на з рэ ка мен да цы я мі ўра ча».

На тал ля Та ме ла ра іць пе да го-

гам і баць кам адо ра ных дзя цей: 

«Не вы ра шай це за сва іх дзя цей, 

чым ім зай мац ца, прос та па на зі-

рай це, што ім ці ка ва. Ка лі та лент 

ёсць, ён пра явіц ца так ці інакш, а 

ка лі спя ваць хо ча не дзі ця, а яго 

ма ма, — гэ та ад ра зу ві даць і, па-

вер це, лепш не трэ ба. Дру гі важ-

ны мо мант — ця пер мност ва да па-

мож най ін фар ма цыі, у нас столь кі 

не бы ло — гля дзі це ві дэа ўро кі, 

на вед вай це май стар-кла сы, слу-

хай це доб рую му зы ку, пры слу хоў-

вай це ся да пра фе сі я на лаў. Толь кі, 

ка лі лас ка, не ра бі це з дзя цей да-

рос лых, дай це ім па быць са мі мі са-

бой, мі лы мі і кра наль ны мі. Ня хай 

са бе яны на ват слу ха юць му зы ку, 

якая вам не па да ба ец ца, — гэ та 

пра хад ное, яно са сту піць мес ца 

са праўд на му мас тац тву, ка лі ва-

ша дзі ця са праў ды ар тыс тыч нае і 

му зыч нае».

ДРО БЯ ЗЯЎ НЯ МА
«Што са мае га лоў нае, ка лі рых ту-

еш ар тыс та на кон курс?» — гу чыць 

на ступ нае пы тан не. «Усё, — ка жа 

ды рэк тар прад зю сар скай сту дыі 

Ка ця ры на БЛІЗ НЕЦ. — Пра чы тай-

це ўваж лі ва ўмо вы кон кур су, дзе 

ён пра хо дзіць і з якой мэ тай, якія 

па тра ба ван ні да ўзрос ту вы ка наў-

цы, фар мат, якія пес ні гу чаць, хто ў 

жу ры і г. д. Да лей ад штур хоў вай це-

ся ад ін ды ві ду аль нас ці ар тыс та: якія 

пес ні яму блі жэй шыя, дзе ён змо жа 

най лепш рас крыц ца і за пом ніц ца, 

да па мо га якіх спе цы я ліс таў вам 

спат рэ біц ца. Дро бя зяў тут ня ма».

«Мы ста ра ем ся ў пра ек тах, 

над які мі пра цу ем, так ці інакш 

за дзей ні чаць сва іх ар тыс таў, — 

рас каз вае пе да го гам ды рэк тар 

цэнт ра Ан жэ лі на МІ КУЛЬ СКАЯ. 

— То-бок не прос та вы пус каць іх 

з ва каль най сту дыі або рых та ваць 

адзін раз да кан крэт най па дзеі, 

ска жам, кон кур су. Мы ства ра ем 

поў ны цыкл «пад ключ»: на бі ра ем 

вуч няў у дзі ця чую сту дыю, га ду-

ем іх, шу ка ем воб раз і рэ пер ту ар, 

вы во дзім на роз ныя сцэ ны. Вель мі 

важ на пра ца ваць у звяз цы з рэ-

жы сё ра мі і не толь кі ра біць ме ра-

пры ем ствы па за ка зе, але і са мім 

неш та пры дум ляць — на прык лад, 

мы за мест твор ча га вы пуск но га, 

твор чай спра ва зда чы зра бі лі ўво-

сень свой унут ра ны кан цэрт — 

«за лі коў нік». Гэ та вель мі зруч на, 

бо но выя вуч ні мо гуць па гля дзець, 

да ча го імк нуц ца, а тыя, хто ўжо 

зай ма ец ца ў сту ды ях, — па ка заць, 

ча му яны на ву чы лі ся. На на ступ-

ны год за пра ша ем і вас — пры-

ходзьце, па слу хай це».

КАБ НЕ АД СТАЦЬ
«Ве да е це, та кі май стар-клас — 

гэ та вель мі ка рыс ная шту ка, — 

пры зна ец ца гу ка рэ жы сёр і вы клад-

чык ва каль на га гурт ка са Ста рых 

Да рог. — Бо ёсць маг чы масць па-

зна ё міц ца аса біс та і па гу та рыць з 

ар тыс та мі вы со ка га ўзроў ню, якіх 

ра ней ты ба чыў, можа, толь кі па 

тэ ле ві за ры, рас пы таць пра ней кія 

сак рэ ты пра фе сіі, якія бу дуць ці-

ка выя вуч ням. У мя не іх ня шмат, 

уся го ча ты ры ча ла ве кі, бо боль-

шасць дзя цей ідзе ў му зыч ную 

шко лу, — але хто ве дае, мо жа, у 

бу ду чым нех та з «ма іх» вый дзе на 

вя лі кую сцэ ну?»

«Тут на са мрэч вель мі сур'-

ёз ная ба за і спе цы я ліс ты вы-

со ка га ўзроў ню, — да дае Яна 

ЧЭП РА СА ВА, кі раў нік эст рад най 

сту дыі Musіc Box Ба ры саў ска га 

га рад ско га па ла ца куль ту ры, — і 

мне бы ло важ на да ве дац ца ад іх 

ню ан сы: як на ла дзіць ра бо ту ва-

каль най сту дыі, як ву чыць ар тыс-

таў пра ца ваць з ка ме рай і гэ так 

да лей. Аба вяз ко ва аб мяр ку ем з 

ка ле га мі ў Ба ры са ве ўсё ўба ча нае 

і па чу тае на май стар-кла се».

«Нам вель мі спа да ба ла ся, што 

ста ліч ныя вы клад чы кі так дэ та лё-

ва рас ка за лі пра ме та ды ра бо ты, 

лі та раль на па па лі чках рас кла-

лі, — пад хоп лі вае прад стаў ні ца 

дзяр жын ска га До ма куль ту ры, 

кі раў нік ан самб ля New Talents 

Іры на АСА ДЧАЯ. — Па зна ё мі лі ся 

знут ры з ар га ні за цы яй прад зю сар-

ска га цэнт ра, па раў на лі са сва ёй 

ра бо тай і па ду ма лі над тым, што 

трэ ба рэа лі за ваць у ся бе ў ка лек-

ты вах. На огул та кія су стрэ чы ідуць 

на ка рысць і па чат коў цам, і во пыт-

ным кі раў ні кам, бо бе ла рус кая эст-

ра да і шоу-ін дуст рыя раз ві ва юц ца 

што год, і рэ гі ё нам важ на не ад-

ста ваць, а пад хоп лі ваць су час ныя 

тэн дэн цыі».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та прад зю сар ска га 

цэнт ра «Спа маш».

Мас тац кая га ле рэя Сяр гея Да ві до ві-

ча ў Ла гой ску ні ко лі не пус туе. Сю ды 

пры хо дзяць па зна ё міц ца з яго тво ра мі 

і да рос лыя, і дзе ці, і гос ці рай цэнт ра. 

Гэ ты аб' ект ура чыс та ад кры лі сем га-

доў та му, і на па чат ку тут на ліч ва ла ся 

ча ты ры за лы. У экс па зі цыі бы ло прад-

стаў ле на больш за 50 кар цін жы ва піс-

ца і шэсць скульп тур, якія ён па да рыў 

го ра ду. А сё ле та га ле рэя пры рас ла 

яшчэ ад ной за лай і больш чым 60 па-

лот на мі.

— Кі раў ніц тва Мін скай воб лас ці жы ве не 

хле бам адзі ным. Дзя ку ю чы да па мо зе аб-

лас ных улад і з'я віў ся гэ ты мас тац кі аб' ект. 

А ця пер яшчэ но вы па да ру нак — да дат ко-

вае па мяш кан не, што да зво лі ла па поў ніць 

экс па зі цыю, — вы каз вае за да во ле насць 

га на ро вы гра ма дзя нін Ла гой ска, а так са ма 

Мін скай воб лас ці Сяр гей Да ві до віч. — У нас 

ёсць хлеб і да хле ба. А вось та кія ду хоў ныя 

ку точ кі ў Бе ла ру сі па він ны быць. Та му што 

лю дзям пас ля ра бо ты па трэб на ад ду шы на. 

На вед валь ні кі пры хо дзяць сю ды з дзець мі, 

сем' я мі, кож ны ча ла век ба чыць у ма іх кар-

ці нах мност ва пад тэкс таў. Яны раз ва жа юць 

пра сваё мес ца ў жыц ці, пра што ха цеў ска-

заць аў тар. І, па вер це, па кі да юць га ле рэю 

ін шы мі людзь мі.

— Як на ра джа юц ца па лот ны, ад куль бя-

рэц ца на тхнен не? — па ці ка ві ла ся ў май-

стра.

— Ні во дзін ча ла век не мо жа быць па-

за жыц цём сва ёй кра і ны, ма лой ра дзі мы, 

гра мад ства. І тэ мы мне так са ма пад каз вае 

са мо жыц цё. На прык лад, ад на з га лоў ных 

тэм — чар но быль ская тра ге дыя, наш веч ны 

боль. З чар но быль скай вы стаў кай я аб' ез-

дзіў ледзь ве не паў све ту. Быў у Злу ча ных 

Шта тах Аме ры кі, у мно гіх кра і нах Еў ро пы. 

Мае кар ці ны збі ра лі не толь кі шмат лі кіх на-

вед валь ні каў, але і гро шы для азда раў лен-

ня чар но быль скіх дзя цей, — кан ста туе мой 

су раз моў нік.

Хва люе мас та ка і рэ лі гій на-фі ла соф ская, 

хрыс ці ян ская тэ ма ты ка як ве ру ю ча га ча ла-

ве ка і прос та гра ма дзя ні на. У 2006 го дзе 

Сяр гей Да ві до віч з бла га сла вен ня Міт ра-

па лі та Фі ла рэ та рас пі саў ку пал но ва га хра-

ма ў го нар свя тых апост алаў Пят ра і Паў ла 

ў вёс цы Жу каў ка Мінск ага ра ё на, за што 

быў уз на га ро джа ны ме да лём свя ці це ля Кі-

ры лы Ту раў ска га. Імя бе ла рус ка га жы ва піс-

ца за не се на ў 100-том ную эн цык ла пе дыю 

«Мас та кі ўсіх ча соў і на ро даў», якая вы да-

дзе на ў Мюн хе не ў 1997 го дзе.

Сяр гей Да ві до віч на ра дзіў ся ў вёс цы Кар-

пі лаў ка Ла гой ска га ра ё на. «Гэ тая зям ля да-

ла мне жыц цё, акры лі ла, зра бі ла твор чым 

ча ла ве кам. І я вяр таю ёй свой доўг за гэ та. 

Та му і не абы яка вы я да вяс ко ва га жыц ця, 

по бы ту, тра ды цый, звы ча яў ся лян, што і ад-

люст роў ваю ў сва ёй твор час ці. Мя не натхня-

юць вяс ко выя лю дзі — ду хоў на ба га тыя, 

не зла слі выя, га вар кія».

Ме на ві та ім пры све ча на ад на з зал. 

Ёсць тут і жар таў лі выя вяс ко выя сю жэ ты. 

На кшталт «не дай шоў да до му»: ка ля са ба-

чай буд кі спіць доб ра вы піў шы муж, над ім 

схі лі ла ся абу ра ная жон ка. Ад ной чы ў га ле-

рэю зай шоў на вед валь нік, доў га ста яў пе-

рад кар ці най, а по тым па ды шоў да аў та ра 

і ска заў, маў ляў, па гля дзеў на ся бе збо ку, 

больш не бу ду піць, каб не стра ціць ча ла ве-

чае аб ліч ча, як ге рой гэ та га сю жэ та. Так што 

кар ці ны Да ві до ві ча не толь кі па каз ва юць за-

га ны гра мад ства, але і вы хоў ва юць лю дзей, 

да па ма га юць стаць на шлях вы праў лен ня. 

Шмат па лот наў мас так пры свя ціў спор ту, 

бо Бе ла русь — спар тыў ная кра і на. Рэ пра-

дук цыі яго кар цін дэ ман стра ва лі ся на трох 

Алім пі я дах.

Сяр гей Да ві до віч не мае спе цы яль най 

мас тац кай аду ка цыі, па чаў пі саць тво ры ў 

пяць дзя сят га доў. І за ад нос на ка рот кі пе-

ры яд да біў ся сла вы і пры знан ня. Яго пер са-

наль ныя вы стаў кі ла дзяц ца не толь кі ў Бе ла-

ру сі, але і ў Поль шчы, Лат віі, Літ ве, Гер ма ніі, 

ЗША. Кар ці ны на ша га зем ля ка зна хо дзяц ца 

ў мно гіх му зе ях све ту, у пры ват ных ка лек-

цы ях. Ад на з яго ра бот на ле жа ла экс-прэ зі-

дэн ту ЗША Джор джу Бу шу.

Сяр гей Да ві до віч ва ло дае та лен та мі 

скульп та ра, лі та ра та ра. Ён вы даў 11 та моў 

тво раў, ку ды ўвай шлі шмат лі кія паэ мы, апа вя-

дан ні, каз кі, вер шы. На па ды хо дзе — 12-ы.

А мас тац кую га ле рэю ў Ла гой ску на ве да-

ла шмат сла ву тых лю дзей, якія па кі ну лі свае 

за пі сы ў кні зе гас цей, у тым лі ку і но бе леў скі 

лаў рэ ат Жа рэс Ал фё раў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Сяр гей ДА ВІ ДО ВІЧ:

«ТЭ МЫ ПАД КАЗ ВА ЮЦЬ ЖЫЦ ЦЁ І ЗЕМ ЛЯ КІ»
Імян ная га ле рэя па поў ні ла ся но вай за лай

МАЙ СТАР-КЛАС ДЛЯ РЭ ГІ Ё НАЎ
Прад стаў ні кі твор чых сту дый Мін шчы ны аб мер ка ва лі, як вы рас ціць но вых ар тыс таў

Мас тац кая пра сто раМас тац кая пра сто ра

Што год у твор чых спа бор ніц твах, ска жам, ад бо ры на 

«Сла вян скі ба зар» або дзі ця чае «Еў ра ба чан не», ад кры ва юц ца 

но выя ім ёны та ле на ві тых юных ар тыс таў. Част ка з іх 

не ўза ба ве гуч на за яў ляе пра ся бе і пе ра бі ра ец ца ў Мінск 

або Маск ву ці Кі еў, не ка то рыя за ста юц ца на ма лой ра дзі ме, 

на за па шва ю чы во пыт і ка лек цыю дып ло маў і гра мат, а мно гія, 

ні бы зніч кі, міль га юць раз і рас тва ра юц ца не дзе за ку лі са мі 

ра ён ных ДК, і на да лей пра іх ні чо га не чу еш...


