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Пра тэ атр
— Мне зда ец ца, што ча ла век 

ідзе ў тэ атр па энер гію, якой яму 

бра куе ў што дзён ных рэа лі ях. 

Ня гле дзя чы на тое што сён ня ў 

мност ве ін фар ма цый ных рэ сур-

саў мож на ўба чыць прак тыч на ўсё, 

што па жа да еш. Я ўпэў не ны, што 

ві дэа за пі сы спек так ляў і кан цэр-

таў, па да дзе ныя ў ін тэр нэ це, ні ко лі 

не за ме няць тэ атр. Ні вод ны эк ран, 

на ват са май вы со кай якас ці, не 

пе рад асць тую ат мас фе ру і эмо-

цыі, якія ча ла век мо жа атры маць, 

зна хо дзя чы ся ў гля дзель най за ле. 

Ні вод ная гу ка за піс ная сту дыя не 

змо жа ўзна віць той гук і вы клі каць 

ад чу ван ні, якія слу ха чы мо гуць пе-

ра жыць, ка лі пры хо дзяць на жы вы 

кан цэрт ці спек такль.

Пра ак цёр скія 
воль нас ці

— Шмат спрэ чак вы клі ка юць 

за ха ды асу час ні ван ня кла січ ных 

тво раў. Ду маю, не вар та ба яц ца 

экс пе ры мен таў. Ра зу мею гэ та ця-

пер, па пра ца ваў шы з рэ жы сё ра мі 

з роз ных кра ін. Вы дат ны до свед 

і моц ныя ўра жан ні пры нес ла мне 

ра бо та над опе рай «Ба ге ма». 

Аляк сандр Ба ры са віч Ці тэль, вы-

дат ны ра сій скі рэ жы сёр, па ста віў 

яе зу сім не ў кла січ ных ка но нах. 

Пры гэ тым ён па тра ба ваў ад ар-

тыс таў пра жы ваць ро лю тут і ця-

пер, па во дзіць ся бе так, як мы б гэ-

та ра бі лі ў рэ аль ным жыц ці, ён не 

да пус каў ні я кай штуч нас ці, увесь 

час да ма гаў ся ад нас на ту раль-

нас ці і пе ра ка наў час ці на сцэ не. 

Мой пер са наж — па эт Ру дольф — 

шмат у чым бліз кі мне, су час ны, 

та му ства раць гэ ты воб раз бы ло 

за да валь нен нем, але да ва ла ся 

ня прос та — каб вы ка наць усё на-

леж ным чы нам у му зыч ным пла не, 

не аб ход ныя вя лі кая кан цэнт ра цыя 

і вы трым ка. Іг раць са мо га ся бе тут 

і ця пер не так лёг ка, як мо жа здац-

ца, — пе ры я дыч на ха це ла ся да лу-

чыць ней кую «штуч насць», штось-

ці да даць ад ся бе, але рэ жы сёр 

да ма гаў ся ад нас вы ка нан ня без 

за ліш ня га дра ма тыз му.

Ак цёр ская ім пра ві за цыя мо жа 

быць да рэ чы, а бы вае і на ад ва-

рот. Най час цей рэ жы сёр ста віць 

кан крэт ныя за дан ні і па тра буе вы-

кон ваць усё ім за ду ма нае ме на ві та 

так і не інакш. Але ў не ка то рых 

па ста ноў ках мож на да зво ліць са бе 

ней кія воль нас ці — і гэ тая іні цы я-

ты ва не ка ра ец ца. Пры кла дам, у 

спек так лі «Ля ту чая мыш» рэ жы сёр 

Мік лаш Га бар Ке рэньі з Венг рыі 

да ваў вы ка наў цам вя лі кую пра-

сто ру для ім пра ві за цыі, і ар тыс ты 

ска рыс та лі ўлас ныя зна ход кі і на-

пра цоў кі. Гэ та дру гая па ста ноў ка 

апе рэ ты Штрау са з ма ім удзе лам: 

у «Ля ту чай мы шы» я выступаў 

пад час служ бы ў Му зыч ным тэ-

ат ры — спек такль, па стаў ле ны ў 

кла січ ных ка но нах у 1981 го дзе і 

ад ноў ле ны ў 2001-м, да гэ туль ідзе 

і ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю ў гле-

да чоў.

Пра лю бі мыя пар тыі
— Лі рыч ны тэ нар, які вы кон-

вае пар тыі Лен ска га, Лы ка ва, 

Ва дэ мо на, ка лі слуш на ка рыс та-

ец ца сва ёй пры ла дай — го ла сам, 

мо жа па спра ба ваць пе рай сці на 

мац ней шыя пар тыі, дра ма тыч ны 

рэ пер ту ар. Га лоў нае — ад ра зу 

не кі дац ца на вя лі кія па лот ны, да 

ўся го трэ ба па ды хо дзіць з га ла-

вой, каб за ха ваць го лас і раз віць 

яго. Да рэ чы, пар тыю Ва дэ мо на 

ў «Ія лан це» час та спя вае тэ нар-

спін та. Ды і пар тыя Ру доль фа ў 

трэ цім ак це «Ба ге мы» ня прос тая, 

дра ма тыч ная — шчыль ны ар кестр, 

вы со кая тэ сі ту ра, па трэ бны за пас 

у го ла се.

Кож ны кам па зі тар ці ка вы і доб-

ры па-свой му, я да гэ та га па-фі-

ла соф ску стаў лю ся. Але асаб лі-

ва па да ба ец ца му зы ка Пу чы ні, 

спя ваць яе пры ем на, ня гле дзя чы 

на тое, што ў яго заў сё ды да во лі 

шчыль ны ар кестр.

Што да ўдзе лу ў но вых пра ек-

тах: у тэ ат ры па ча лі ся па ста но-

вач ныя рэ пе ты цыі опе ры «Князь 

Ігар» Ба ра дзі на, гэ тая прэм' е ра 

ад крые но вы тэ ат раль ны се зон 

у ве рас ні. Ра бо ты ва ўсіх вель мі 

шмат, та му што спек таль вя лі кі, 

у ім за ня тыя са ліс ты, хор, ба лет, і 

трэ ба шмат ча су, каб усё слуш на

са браць і прад ста віць гле да чам 

ці ка вы, маш таб ны спек такль.

Пра по шук ся бе
— У му зыч най шко ле ў Коб-

ры не я ву чыў ся іг раць на ба я не 

і фа куль та тыў на зай маў ся ака дэ-

міч ным ва ка лам з ма ёй пер шай 

вы клад чы цай Ні най Пят роў най Са-

лі вон чык. Ву чыц ца спе вам вель мі 

па да ба ла ся, та му пра ца ваў руп лі-

ва і ін тэн сіў на. У 2003 го дзе ўзяў 

Гран-пры на Х Між на род ным фэс-

це ду хоў най му зы кі, які пра хо дзіў у 

поль скім го ра дзе Бох ня. По тым па-

сту піў у Брэсц кі му зыч ны ка ледж і 

пра цяг нуў на ву чан не па кла се ба я -

на: іс ці на ва каль нае ад дзя лен не 

ў Ака дэ мію му зы кі пад час лом кі 

го ла су не ме ла сэн су.

За ча ты ры га ды на ву чан ня ў ка-

ле джы ад бы ло ся ня ма ла ці ка вых 

па дзей. Наш вуч нёў скі ар кестр 

на род ных ін стру мен таў не ад ной-

чы пры яз джаў вы сту паць у Мінск. 

Мы па бы ва лі і ў Фран цыі з двух ме-

сяч ны мі гаст ро ля мі. З на ву чэн ца мі 

Брэсц кай ба лет най сту дыі наш ар-

кестр вы сту паў у роз ных га ра дах 

Фран цыі — кож ныя тры дні пра-

ца ва лі на но вых пля цоў ках. Свет 

па гля дзе лі, ся бе па ка за лі.

Ад нак я па-ра ней ша му ма рыў 

спя ваць і па скан чэн ні ву чо бы пры-

ехаў у Мінск па сту паць на пад рых-

тоў чае ад дзя лен не ў Ака дэ мію му-

зы кі. Два га ды ву чыў ся ва ка лу на 

пад рых тоў чым і пяць га доў на ва-

каль ным ад дзя лен ні. Ма ім пе да го-

 гам на працягу ся мі га доў быў на-

род ны ар тыст Ра сіі Эду ард Іва на віч 

Пе ла гей чан ка, бліс ку чы бе ла рус-

кі тэ нар, які ў свой час спя ваў усе 

асноў ныя пар тыі ў на шым тэ ат ры.

Як толь кі я па сту піў і пе ра ехаў 

у Мінск, па чаў шу каць ра бо ту, та-

му што бы ло ня ём ка цяг нуць гро-

шы з ся мей на га бюд жэ ту, з ма мы, 

якая вы хоў ва ла мя не ад на. Мне 

па шчас ці ла: праз паў го да прай-

шоў пра слу хоў ван не ў Му зыч ны 

тэ атр, і мя не пры зна чы лі ў ар тыс ты 

хо ру. Хор даў шмат — і пер ша па-

чат ко вую за гар тоў ку, і пры выч ку 

да сцэ ны. А праз два га ды мне 

пра па на ва лі па ло ву стаў кі са ліс-

та-ва ка ліс та. Агу лам у Му зыч ным 

тэ ат ры я пра слу жыў пяць з па ло-

вай га доў. Гэ та быў вы дат ны до-

свед, ці ка выя лю дзі, мно гім з якіх 

я вель мі ўдзяч ны.

Ка лі ву чыў ся на пя тым кур се, 

вы ра шыў па спра ба ваць пра слу-

хац ца ў ста жор скую гру пу Вя лі ка га 

тэ ат ра. І мя не ўзя лі! Цэ лы год быў 

ста жо рам, а по тым па раз мер ка-

ван ні прый шоў у асноў ную тру пу 

тэ ат ра. Мае сяб ры, вы дат ныя тэ на-

ры Вік тар Мен дзе леў і Аляк сандр 

Міх нюк, з які мі мы ра зам ву чы лі ся 

ў Ака дэ міі, ста лі ка ле га мі па тэ ат-

 ры. Ці ёсць у нас кан ку рэн цыя? 

А які сэнс? Мы ўва ўсім са сту па ем 

і да па ма га ем адзін ад на му, ка лі 

гэ та трэ ба.

Пра кон кур сы
— Кон кур сы — вель мі важ ны 

склад нік пра фе сій на га рос ту ма ла-

дых ва ка ліс таў. Яшчэ пад час на ву-

чан ня ў му зыч най шко ле я імк нуў-

ся да ўдзе лу ў дзі ця чых кон кур сах, 

не дзе ста на віў ся лаў рэ а там, не дзе 

дып ла ман там. Пер шы «ста лы» 

кон курс — «Убель ская лас таў ка»,

на якім атры маў дру гую прэ мію. 

По тым узяў удзел у Між на род ным 

кон кур се ва ка ліс таў імя на род на-

га ар тыс та СССР Аляк сея Іва но-

ва, стаў лаў рэ а там трэ цяй прэ міі. 

Важ ную ро лю ў пра соў ван ні на 

між на род ную сцэ ну ады граў Мін-

скі між на род ны Ка ляд ны кон курс 

ва ка ліс таў, на якім я за няў трэ цяе 

мес ца.

У мі ну лым тэ ат раль ным се-

зо не мя не за пра сі лі ў Лі ён скую 

опе ру ўзяць удзел у па ста ноў цы 

тво ра чэш ска га кам па зі та ра Ле а -

ша Яна ча ка «З мёрт ва га до ма» 

па ма ты вах апо вес ці Фё да ра Да-

ста еў ска га. Па ста віў спек такль 

поль скі рэ жы сёр Кшыш таф Вар-

лі коў скі, мас тац кі кі раў нік Но ва га 

тэ ат ра ў Вар ша ве. Спек такль ішоў 

на чэш скай мо ве, бы ло вель мі ці-

ка ва на зі раць, як пра цу юць са ліс-

ты з Ка на ды, Ру мы ніі, Анг ліі, Чэ хіі, 

фран цуз скі хор. З Мі хай лаў ска га 

тэ ат ра пры ехаў Дзміт рый Га лаў-

нін. Вя до ма ж, для мя не гэ та быў 

вы дат ны пер шы до свед удзе лу ў 

між на род ным пра ек це.

Пра не кла січ нае
— Іс нуе ней кі стэ рэа тып: опер-

ны спя вак па ві нен слу хаць толь кі 

кла січ ную му зы ку. Але гэ та не зу-

сім так. Што да мя не, люб лю роз-

ных вы ка наў цаў: на прык лад, мне 

заў сё ды па да ба ла ся гру па Queen 

і Фрэ дзі Мэрк' ю ры.

Я ся бе не аб мя жоў ваю толь-

кі опер най твор час цю, кла сі кай. 

Вель мі па да ба ец ца рок-му зы ка, 

элект рон ная му зы ка — транс, 

элект ра хаус, ча му б не?.. Мож на 

шу каць на тхнен не ў роз ных жан-

рах. Мне зда ец ца, ка лі ча ла век 

адо ра ны му зыч на, твор ча, здоль-

ны рас крыць сваю ду шу пе рад 

слу ха ча мі, гле да ча мі, у кож ным 

жан ры мас тац тва ён бу дзе «чап-

ляць» пуб лі ку.

Воль га СА ВІЦ КАЯ.

Ад пер шай асо быАд пер шай асо бы

Аляк сандр ГЕ ЛАХ:

«ЯК ТОЛЬ КІ 
ПА СТУ ПІЎ, ПА ЧАЎ 
ШУ КАЦЬ РА БО ТУ»

На ўва хо дзе згад ка пра ко ле ры Бе-

ла ру сі — пра ект ды зай не ра і мас та ка 

Мі ха ла Анем па дыс та ва, вы со ка ад зна-

ча ны ў пра фе сій ным ася род ку: ад мет-

ны, з сэн сам, а га лоў нае — вы дат най 

ідэ яй, якая свед чыць пра тое, як мас-

тац тва мо жа слу жыць кра і не. Да лей — 

ідэі. Дум кі ці хут чэй пра па но вы па ду-

маць. У тым лі ку і пра тое, як ды зайн 

мо жа ўплы ваць на жыц цё. З па чат ку 

ве рас ня ў Па ла цы мас тац тваў аў та-

ры ча ка лі вод гу каў на свае пра ек ты, 

прад стаў ле ныя ў ме жах ІІІ Бе ла рус кай 

Тры е на ле гра фіч на га ды зай ну.

Раз на тры га ды ды зай не ры па каз ва юць 

най леп шае, што на пра ца ва лі ў роз ных жан-

рах. Тут кан цэп ту аль ныя пра ек ты, пла ка ты, 

ка лен да ры, кніж ныя ра бо ты, ма не ты і аб' ём-

ныя кам па зі цыі... Ды зайн ёсць лі та раль на 

ва ўсім, ад уты лі тар ных рэ чаў, які мі мож на 

ка рыс тац ца што дня, да з'яў, якія ства ра-

юц ца дзе ля мас тац тва. Але вы стаў ка, што 

ла дзіц ца раз на тры га ды, — гэ та свое асаб-

лі вы агляд та го, што ёсць, з дум кай пра 

па тэн цы ял. Та му шмат якія тво ры мож на 

бы ло ба чыць у ін шых вы ста вач ных пра ек тах 

аль бо ў вы ні ко вай рэа лі за цыі. Тут ра бо ты 

вя до мых аў та раў і мо ла дзі, на ват сту дэн-

таў, якія прад стаў ля юць свае пра ек ты на 

ак ту аль ныя тэ мы.

Вось што га лоў нае для ды зай ну — ак-

ту аль насць. І ці ка ва пра са чыць, якія тэ мы 

раз гля да юць як ак ту аль ныя ай чын ныя 

крэ а тыў шчы кі. Пра ект «Ма лая ра дзі ма» 

(Рус лан Най дзён) — пра ве ра ная ак ту аль-

насць. Тэ ма Чар но бы лю (Юрый Та рэ еў) — 

ба лю чая ак ту аль насць. Тэ ма зні шчэн ня 

лю дзей па на цы я наль най пры к-

ме це пад час Дру гой су свет най 

вай ны Ула дзі мі ра Цэс ле ра —

гіс та рыч ная ак ту аль насць. Тэ ма 

Ска ры ны (ад сыл кі да яго ёсць 

шмат у якіх аў та раў, ад воб-

ра зу пер ша дру ка ра да по шу ку 

ў шрыф тах і ўва саб лен ня кніг, як у Кан-

стан ці на Ва шчан кі) — на цы я наль ная ак ту-
аль насць, што асаб лі ва важ на. Та му што 

ар га ні за та ры імк ну лі ся прад ста віць твар 

су час на га гра фіч на га ды зай ну Бе ла ру сі, 

каб даць маг чы масць зра зу мець, ці мае 

ён пры кме ты на цы я наль най ідэн тыч нас ці 

шко лы ай чын на га ды зай ну, ці здоль ны ўбу-

доў вац ца ў су свет ныя тэн дэн цыі. Ку ра тар 

вы стаў кі, стар шы ня сек цыі гра фіч на га ды-

зай ну Бе ла рус ка га са ю за мас та коў Сяр гей 

Сар кі саў лі чыць, што па вод ле экс па зі цыі 

мож на га ва рыць пра на цы я наль ны гра фіч-
ны ды зайн.

Ён быў бы здоль ны зра біць на ша жыц цё 

больш яр кім, ка лі б увай шоў у пра сто ру што-

дзён нас ці. Пла ка ты, бук ле ты, паш тоў кі, мар-

кі, рас пра цоў ка фір мо вых сты ляў — гэ та тое, 

у чым на шы спе цы я ліс ты маг лі б пра явіць 
ся бе больш ак тыў на, пра па ноў ва ю чы не эс-
тэ ты ку, а свое асаб лі вую гуль ню для ро зу му 
шля хам рас шыф роў кі аў тар скіх воб ра заў — 

мас тац тва, якое мы па куль не да ацэнь ва ем.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

АртАрт ГУЛЬ НІ РО ЗУ МУ
праз ідэі ды зай не раў

Фота БелТА.

Ма ла ды тэ нар, які прый шоў у На цы я наль ны ака дэ міч ны Вя лі кі 

тэ атр Бе ла ру сі ў 2015-м, звяр нуў на ся бе ўва гу ама та раў опе ры 

ад ра зу. Ужо ў 2018 го дзе Аляк сандр стаў ула даль ні кам гранд-

прэ міі спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 

пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі. У рэ пер ту а ры тэ на ра пар тыі 

Лы ка ва ў «Цар скай ня вес це», Маль коль ма ў «Мак бе це», Аль-

фрэ да ў «Тра ві я це», Ру доль фа ў «Ба ге ме», Аль фрэ да ў «Ля ту-

чай мы шы» і ін шыя. А на па чат ку но ва га тэ ат раль на га се зо на 

мы яго ўба чым у прэм' ер ным спек так лі «Князь Ігар». 

Ці не та му спя вак так за ся ро джа ны на ра бо це?

Юрый ТАРЭЕЎ. «Чарнобыль».


