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Іні цы я та рам ства рэн ня сту дыі гра цыі стаў сла ву ты ра сій скі тан цор і ба лет май стар 

Ге ды мі нас ТА РАН ДА. Да моў ле насць бы ла ўзгод не на, і ма эст ра з дэ ле га цы яй му ні цы паль-

на га ўтва рэн ня Но ва мас коў скай ад мі ніст ра цый най акру гі Маск вы на ве даў Па лес се, су-

стрэў ся з кі раў ні ка мі Сто лін ска га ра ё на і пад пі саў да мо ву на ад крыц цё пер ша га ў Бе ла ру сі 

фі лі яла Цэнт ра мас тац тваў імя Ге ды мі на са Та ран ды. Спа чат ку ба лет ны клас знаходзіўся 

ў ад ной з да выд-га ра доц кіх школ, а ця пер цэнт рам вы со ка га мас тац тва стаў мяс цо вы 

Дом куль ту ры. Во сем дзе сят дзяў чы нак і не каль кі хлоп чы каў (іх, як заў сё ды, не ха пае) — 

з Да выд-Га рад ка, а так са ма з на ва коль ных вё сак — Аль шан, Бе ла ву шы, Бе раж но га, Рубля, 

Лісовічаў, Рэмеля, Сямігосцічаў — трой чы на ты дзень зай ма юц ца ба ле там пад кі раў ніц твам 

ха рэо гра фа Ган ны Чму не віч. За яз джае сю ды і сам Ге ды мі нас Та ран да. Свед ка мі пер шых 

пос пе хаў ма лень кіх ар тыс таў ста лі жы ха ры Брэст чы ны — Сто лі на, Пін ска, Бя ро зы, Брэс та: 

на сцэ нах гэ тых га ра доў ста віў ся спек такль «Шчаў ку нок», у якім удзель ні ча лі і на ву чэн-

цы да выд-га ра доц ка га ба лет на га кла са. Сё ле та гарадку на рацэ Гарынь спаў ня ец ца 920 

га доў, і на юбі лей ным свя це юныя ар тыс ты так са ма па ка жуць сваё май стэр ства, гэ тым 

ра зам — у «Ле бя дзі ным во зе ры». Ця пер як раз ідуць рэ пе ты цыі бу ду чай прэм' е ры.

Мне да вя ло ся папрысутнічаць на за ня тках, якія вя до мы ба лет май стар пра во дзіў з «ма-

лень кі мі ле бе дзя нят ка мі».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

«МА ЛЕНЬ КІЯ ЛЕ БЕ ДЗІ» НА ГА РЫ НІ


