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Фес ты валь «Кла сі ка ля Ра ту шы», што пра хо дзіць у 

Бе ла ру сі пя ты раз і з гэ тай на го ды — у пя ці га ра дах, ужо 

пра вёў адзін му зыч ны ве чар у Ві цеб ску, а сён ня, 20 лі пе ня, 

па чы нае се рыю кан цэр таў у мін скім Верх нім го ра дзе.

Дзяр жаў ны ака дэ міч ны сім фа ніч ны ар кестр Бе ла ру сі пад кі раў-

ніц твам Аляк санд ра Ані сі ма ва вы ка нае як кла сі каў — Пят ра Чай коў-

ска га, Ста ні сла ва Ма нюш ку, Фран ца Ле га ра, Ім рэ Каль ма на, — так 

і су час ні каў: Сяр гея Кар тэ са і Мак сі ма Ду на еў ска га. Па тра ды цыі 

па слу хаць кан цэр ты фес ты ва лю мож на бясплатна.

Гэ тым ра зам «Кла сі ка ля Ра ту шы з velcom | A1» за пла на ва ла 

дзе сяць кан цэр таў і аб іх па чат ку на га да ла 300-мет ро вай вы явай 

скры піч на га клю ча, што з'я ві ла ся на ад ным з па лёў у Ка пыль скім 

ра ё не.

На пер шым кан цэр це фес ты ва лю, які прай шоў на пло шчы Пе ра-

мо гі ў Ві цеб ску, вы сту піў Art Musіc Orchestra. Па тра ды цыі «Кла сі ка 

ля Ра ту шы» за пра шае да ўдзе лу най леп шыя пра фе сій ныя ка лек-

ты вы кра і ны: на се рыі з шас ці сталічных ве ча роў апроч Дзяр жаў-

на га ака дэ міч на га сім фа ніч на га ар кест ра кла січ ныя тво ры бу дуць 

вы кон ваць На цы я наль ны ака дэ міч ны на род ны ар кестр імя Іо сі фа 

Жы но ві ча, му зыч ная ка пэ ла «Са но рус», Дзяр жаў ны ка мер ны і Прэ-

зі дэнц кі ар кест ры. Да та го ж ад ну з пра грам ады гра юць за про ша ныя 

гос ці — эс тон скі ду ха вы ар кестр «Сак сон».

3 лі пе ня Art Musіc Orchestra і ан самбль «Мінск-Кла сік» вы сту пі лі 

ад па вед на ў Го ме лі і Грод не, а 28 лі пе ня Art Musіc Orchestra сыг рае 

ў Брэс це.

Усе ме ра пры ем ствы фес ты ва лю бу дуць да ступ ныя так са ма ў за-

пі се, а мін скія кан цэр ты яшчэ і транс ля вац ца ан лайн на ві дэа сэр ві се 

VOKA. Апош няя су бо та з кла сі кай ля Ра ту шы пад ад кры тым не бам 

ад бу дзец ца 31 жніў ня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

На ад кры тай пра сто рыНа ад кры тай пра сто ры

За піс вай це 
ў ка лян дар

Ад мет насць су час най мо ды: у ёй ёсць па пу ляр ныя 

брэн ды і вы со кія ўзо ры. Сё ле та гэ та мож на 

пе ра нес ці на вы яў лен чае мас тац тва — 

і да па мо жа нам Зоя Лу цэ віч.

У лі пе ні ў Мін ску яна не ве ра год на за па тра ба ва ная. 

З ад на го бо ку, ёсць па пу ляр ны пра ект на пло шчы Яку ба 

Ко ла са, дзе мож на ад чуць асаб лі васць сты лю мас тач кі. 

Хоць і праз рэ пра дук цыі, пра ект пра цуе на да лу чэн не да 

мас тац тва лю дзей, якія мо гуць ад крыць для ся бе ай чын ных 

твор цаў. Але знаў цы, гур ма ны, для якіх мас тац тва — і ад-

мет ны аў тар скі по гляд на рэ ча іс насць, і кры ні ца на тхнен ня 

ў жыц ці, — ідуць у гэ тыя дні гля дзець ары гі наль ныя тво ры 

Зоі Лу цэ віч у Ме ма ры яль ны му зей-май стэр ню За іра Азгу ра. 

Пра ект Alta Moda ZOYA ажыц ця ві лі ў ме жах Між на род на га 

фес ты ва лю мас тац тваў ART-MІNSK, пры мер ка ва на га да 

Еў ра пей скіх гуль няў. Ён і са праў ды на гад вае гуль ню з гле-

да чом: най перш тым, што ўпі са ны ў пра сто ру. І як!..

Ні бы та ад бы ва ец ца па каз тво раў вы со кай мо ды — у 

аў тар скіх ра бо тах ад сыл кі да гіс то рыі мас тац тва, якая вы-

лі ла ся фар ба мі на па лот ны і скла ла ся ў яск ра вую ма за і ку. 

Сем ма за іч ных кан струк цый раз мяс ці лі ся ў му зеі, ні бы та 

на под ыу ме, — ме на ві та яны дэ ман стру юць ба гац це (на-

ват стра ка тасць) ідэй у све це (ці ў да дзе ным вы пад ку ў 

пра сто ры), дзе да мі нуе ў за кан сер ва ва ным вы гля дзе ад на 

ідэя, вя до мая з са вец ка га ча су. А вя до мыя і вя лі кія, на ват у 

лі та раль ным сэн се, лю дзі і пра ва ды ры той эпо хі ста яць у вы-

гля дзе скульп тур аба пал за лы і па зі ра юць на гэ тую раз на-

стай насць. Атры ма ла ся вель мі кан цэп ту аль на, і не толь кі па 

сут нас ці са мо га твор ча га пра ек та Зоі Лу цэ віч, які мог 

бы дэ ман стра вац ца ў лю бым га ле рэй ным па мяш кан ні, 

але, маг чы ма, не атры ма ла ся б та кой гуль ні ідэй і эпох. 

А гэ та важ на, ка лі мы га во рым пра мо ду.

Мод ная гуль ня Зоі вяр тае да па чат ку мі ну ла га ста-

год дзя, да мас та коў-кан струк ты віс таў, мож на ўгле-

дзець у ёй і пры кме ты ін сіт на га мас тац тва, і зва рот 

да пэч вор ку, экс прэ сі я нісц кія ма ты вы, сты ліс ты ку 

сюр рэа ліс тыч ных і кан цэп ту аль ных тво раў. Вы со кая 

мо да мі ну ла га ста год дзя гэ та ак тыў на абы гры ва ла, і 

Зоя Лу цэ віч на гад вае пра гэ та. Але на ват кі ру ю чы ся 

прын цы па мі пост ма дэр ніз му, не вар та за бы вац ца пра 

тое, што за кож най ра бо тай ста іць са ма мас тач ка. 

А ра бот тут на са мрэч вель мі шмат, бо сем квад ра таў 

па дзе ле ны на сег мен ты па ме рам 25х25 сан ты мет-

раў, што аб' яд ноў ва юц ца ў гар ма ніч ную сіс тэ му. Уся го 

102 жы ва піс ныя ра бо ты, якія, на маю дум ку, не маг чы-

ма на зваць прос та «мо ду ля мі», бо кож ны твор у прын-

цы пе са ма да стат ко вы, але ра зам яны па каз ва юць 

па літ ру та го, што і як іс нуе па ра лель на ў рэ аль нас ці. 

Сем ба за вых квад ра таў мож на па раў наць і з ся мю ды-

зай нер скі мі ка лек цы я мі, дзе за кож ным сег мен ці кам — асоб-

ны воб раз, які пра ні кае ў свя до масць і не ад пус кае. Чым?

За хап лен нем жыц цём. Шчы рым за хап лен нем аў та ра са-

мім пра цэ сам твор час ці — ад чу ва еш яе ра дасць ад та го, 

што зроб ле на. І ад та го, што гэ та мо жа ўзра да ваць і даць 

на строй яшчэ не ка му. Зоя сур' ёз ная, па ра дак саль ная і ўдум-

лі вая ад на ча со ва. З ма гут ным пра фе сій ным грун там — дач ка 

мас та коў Свят ла ны Кат ко вай і Але га Лу цэ ві ча, хрэс ні ца Зоі 

Літ ві на вай. Але яна іш ла да свай го мас тац тва мэ та на кі ра-

ва на і на су пе рак тра ды цы ям, вы стаў ля ла ся ў мно гіх кра і нах 

Еў ро пы і ЗША. Яна не бы ла мод най мас тач кай на ра дзі ме, 

маг чы ма та му, што яшчэ не быў яе час. Але эпо хі мя ня юц ца. 

У тым лі ку ў мо дзе, рас стаў ляюць па мес цах: са праўд ныя 

ім ёны за ста юц ца ў гіс то рыі, а жыц це сцвяр джаль ныя ідэі 

пе ра ма га юць шэ расць.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Па су бо тах ля Ра ту шы 
бу дзе гу чаць кла січ ная му зы ка

МО ДА НА ІМЯ

Яр кі са ма быт ны фо рум, які 

па тра ды цыі пра во дзіц ца ў 

ма ляў ні чым ку точ ку не па да-

лёк ад Бя рэ зі ны на ба зе ад-

па чын ку «Верб кі», на бі рае 

аба ро ты. 

Пер шыя не каль кі дзён на строй 

кры ху са пса ва лі даж джы, бо фар-

ма ваць глі ну ў та кіх умо вах, са мі 

ра зу ме е це, са праўд ная па ку та, але 

на двор'е па чы нае на ладж вац ца. 

Учо ра, на прык лад, з ра ні цы ўсмі-

ха ла ся со ней ка, і гэ та вель мі па ра-

да ва ла ўдзель ні каў. 

Пад кі раў ніц твам та ле на ві та га 

бе ла рус ка га мас та ка-ке ра міс та, 

аў та ра ідэі і га лоў на га на тхняль-

ні ка пле нэ ру Ва ле рыя Кал ты гі на, 

лі чы, у пры род ных умо вах, пра цу-

юць удзель ні кі з вась мі кра ін све ту. 

Упер шы ню ў гэ тым дзей стве (пра-

цяг лас цю ў тры тыд ні) бя руць удзел 

прад стаў ні ца з Бра зі ліі — пра фе сар 

фе дэ раль на га ін сты ту та аду ка цыі, 

на ву кі і тэх ні кі Рыу-Гран ды-ду-Сул і 

мас так-ке ра міст з Егіп та, які прад-

стаў ляе тамтэйшы сін ды кат ды зай-

не раў пры клад но га мас тац тва.

— Склад удзель ні каў вель мі ці-

ка вы, і мы спа дзя ём ся, што гэ та 

ўня се неш та но вае ў наш пле нэр, — 

ка жа ды рэк тар Баб руй ска га га рад-

ско га мас тац ка га му зея Свят ла на 

Пры ва ла ва. — Фо рум пра хо дзіць 

пад дэ ві зам «Ад тра ды цый да су-

час нас ці праз во пыт май стэр ства». 

Гэ та зна чыць, што тэх на ло гіі вы ка-

рыс тоў ва юц ца тра ды цый ныя, але 

май стры вырабляюць не ней кія там 

уты лі тар ныя прад ме ты бы ту, а мас-

тац кую ке ра мі ку.

Удзель ні кі пра цу юць на све жым 

па вет ры і ўсё не аб ход нае ства ра-

юць для ра бо ты са мі. У тым лі ку і 

пе чы для аб па лу сва іх ра бот.

— На сён няш ні дзень у нас тры 

печ кі, ад ну з іх бу ду ем для ра бо ты 

пры больш вы со кіх тэм пе ра ту рах. 

Збі ра ем ся ўпер шы ню апра ба ваць 

тэх на ло гію са ля но га аб па лу, — 

удак лад няе Ва ле рый Кал ты гін.

Фар моў ка вы ра баў вя дзец ца з 

ша мо та вай ма сы, якую пры вез лі 

з Укра і ны. Ле піц ца яна, ка жуць, 

цу доў на, але ке ра міс ты кры ху на-

сця ро жа ныя, бо не ве да юць, якіх 

сюр пры заў ча каць ад яе пры аб-

па ле.

Тэ ма пле нэ ру «Мас тац тва як 

свет са ма вы яў лен ня» раз вяз вае 

кож на му ўдзель ні ку ру кі і дае 

маг чы масць уклас ці ў ра бо ту ўсё 

сваё май стэр ства. Тра ды цый на 

прой дуць ве ча ры на цы я наль ных 

куль тур, ка лі кож ны ўдзель нік 

прэ зен туе сваю твор часць і рас-

каз вае пра тра ды цыі ў ке ра мі цы 

сва ёй кра і ны. Адзін з дзён бу дзе 

пры све ча ны май стар-кла су для 

дзя цей з асаб лі вас ця мі. Ра зам з 

На тал ляй Кал ты гі най на «ба зу» 

пры едуць яе вы ха ван цы, з які мі 

яна пра цуе ў Цэнт ры да дат ко ва га 

вы ха ван ня ў Баб руй ску, і іх баць кі. 

У пле нэ ры так са ма бя руць удзел 

сту дэн ты, мас та кі-па чат коў цы, 

для якіх «Арт-Жы жаль» не прос-

та твор чы пра цэс, але яшчэ і ка-

рыс ная ву чо ба, цес ныя ста сун кі з 

на стаў ні кам.

— Наш пле нэр ве да юць ва ўсім 

све це, ме на ві та «Арт-Жы жаль» 

даў штур шок та ко му кі рун ку, як 

аб ва ра, — ка жа Ва ле рый Кал ты-

гін. — Вы ра бы пры гэ тым ства ра-

юц ца вель мі пры го жыя, з муд ра ге-

ліс ты мі раз во да мі. Цяпер аб ва ра 

на бы ла шы ро кую па пу ляр насць ва 

ўсім све це. Наш фес ты валь на огул 

ак ты ві за ваў дзей насць ке ра міс таў. 

Бо гэ та спра ва ка лек тыў ная. Ра зам 

ле пім, ра зам аб паль ва ем. Адзін ка-

лек тыў — ад на ду ша.

Дэ ман стра цый ны аб пал аг ня-

вой скульп ту ры — шоу, на якое 

збі ра юц ца ўсе ахвотныя спазнаць 

не вы моў ныя ад чу ван ні, бо ўсё ад-

бы ва ец ца ў цём ны час су так і за ва-

рож вае фар ба мі агню, — ад бу дзец-

ца ў адзін з апош ніх дзён пле нэ ру. 

Тут, як той ка заў, усё за ле жыць ад 

на двор'я. Ва ле рый Кал ты гін пры-

ад крыў кры ху та ям ні цу і па ве да-

міў, што гэ тай скульп ту рай бу дзе... 

па ход ная бур жуй ка. Але та кой вы 

яшчэ дак лад на ні дзе не ба чы лі і 

не ўба чы це, па куль не па бы ва е це 

на вы ні ко вай вы стаў цы пле нэ ру 

«Мас тац тва жы во га агню». Яна 

ад кры ец ца 6 жніў ня ў Баб руй скім 

мас тац кім му зеі. Кры ху паз ней яе 

ўба чаць жы ха ры Ма гі лё ва і Мін ска. 

А на па мяць аб пле нэ ры Баб руй ску 

за ста нуц ца ўні каль ныя скульп ту ры. 

Па ўмо вах гэ та га маш таб на га ме-

ра пры ем ства кож ны мас так па ві нен 

бу дзе пе ра даць найлеп шую сваю 

ра бо ту ў фонд мас тац ка га му зея. 

І яшчэ ад ну па да рыць го ра ду — яе 

раз мес цяць у якім-не будзь са цы-

яль на-куль тур ным ін тэр' еры, каб 

яна на гад ва ла ўсім, што Баб руйск 

ме на ві та той го рад, дзе жы ве дух 

агню.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПадзеяПадзея

СВЯ ТА 
ЖЫ ВО ГА АГНЮ

Вы стаўкаВы стаўка

У Баб руй ску пра хо дзіць 
XVІ Між на род ны пле нэр 

па ке ра мі цы 
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