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Вось са мы га лоў ны кло-

пат: рух ёсць там, дзе ёсць 

по шук і жа дан не ра біць не 

так, як па пя рэд ні кі, але і пра-

фе сій насць у мас тац тве вы-

клю чыць не маг чы ма. Экс па-

зі цыя пер шай Тры е на ле ма-

ла дых мас та коў атры ма ла ся 

да во лі тра ды цый ная, як і 

боль шасць та го, што пра па-

ноў ва ец ца гле да чу. Мо жа, у 

гэ тым уся спра ва: мо ладзь 

хо ча спа чат ку зай мець гле-

да ча, а по тым бу дзе ду маць 

пра тое, як яго здзіў ляць?

— Для кож на га мас та-

ка важ на, каб яго твор быў 

пры ня ты гле да чом, — ад-

зна чы ла пер шы на мес нік 

мі ніст ра куль ту ры На тал ля 

КАР ЧЭЎ СКАЯ. — Мы і да-

лей бу дзем на да ваць ува гу 

твор час ці ма ла дых та ле на-

ві тых мас та коў. Я шчы ра 

жа даю, каб шмат для ка го 

гэ тая вы стаў ка ста ла ад-

праў ным пунк там, ад яко га 

пой дзе да лей шы шлях, у 

тым лі ку і каб годна прад-

стаў ляць Бе ла русь на су-

свет ных пля цоў ках.

Але па куль вар та вы-

зна чыц ца ў ары ен ці рах: 

што доб ра га ма ем, і ча му 

яно доб рае. Жу ры бы ло 

ня прос та, як ад зна чы ла 

яго стар шы ня кан ды дат 

мас тацт ва знаў ства Іры на 

СКВАР ЦО ВА, у не ка то рых 

на мі на цы ях пе ра мож цаў 

вы ра шы лі не на зы ваць на-

огул. І, як ні дзіў на, зу сім не 

та му, што бы ла над та вы со-

кая кан ку рэн цыя. Стар шы-

ня жу ры звяр ну ла ўва гу на 

жа дан не на шай мо ла дзі іс ці 

пра то ра ным шля хам. Вось 

і ра бо ты пе ра мож цаў у на-

мі на цыі «Жы ва піс» пра гэ-

та свед чаць, бо зроб ле ныя 

да брот на: Але на Вярс так і 

пяць яе тво раў «Пра з'яў лен-

не» ары гі наль ныя хі ба што 

спро бай ства рыць ды на мі-

ку ўспры ман ня ча ла ве чай 

асо бы. Ляў кас пе ра мож цы 

ў дру гой гру пе Крыс ці ны 

Мель нік «Звес та ван не» — 

ува саб лен не тра ды цый ных 

каш тоў нас цяў бе ла рус кай 

куль ту ры.

Кры тыч на па ста ві ла ся 

жу ры да прэ тэн дэн таў на 

пе ра мо гу ў на мі на цыі «Гра-

фі ка». У пер шай гру пе пе ра-

мож цаў не на зва лі на огул, 

лаў рэ ат вы зна ча ны ў дру гой 

гру пе — Ма рыя Ко ша ле ва і 

яе ра бо ты з се рыі «Та нец». 

Адзін з чле наў жу ры Анд-

рэй БА СА ЛЫ ГА, які ка лісь ці 

атры маў Гран-пры на ім прэ-

зе «Но выя ім ёны», зла джа-

най Са юзам мас та коў Бе ла-

ру сі, лі чыць:

— Бе ла рус кая шко ла 

гра фі кі вель мі моц ная, яна 

вя до мая і ўплы вае на шмат 

плы няў гра фі кі ў све це. Але 

ме на ві та та му жу ры вель-

мі кры тыч на па ста ві ла ся 

да кан ды да таў. Трэ ба быць 

больш воль ны мі, больш сме-

лы мі, ураж лі вы мі, здоль ны мі 

ла маць стэ рэа ты пы.

Як ні дзіў на, іх хо чуць ла-

маць дзяў ча ты — ужо тым, 

што вы бі ра юць спе цы яль-

нас ці, у якіх тра ды цый на да-

мі на ва лі муж чы ны. Вы клад-

чык ка фед ры скульп ту ры 

БДАМ Кан стан цін КАС-

ЦЮ ЧЭН КА ад зна чыў, што 

апош нім ча сам дзяў ча ты 

ўсту па юць у пра цу з ка ме-

нем і ме та лам. Вось і вы ні кі 

та му пад цвер джан не: Аляк-

санд ра Ры бал ка атры ма ла 

пе ра мо гу дзя ку ю чы тво ру 

«Ма літ ва». Праў да, Ан тон 

Ні чы па рук стаў пе ра мож цам 

у дру гой гру пе дзя ку ю чы ра-

бо це ў брон зе «Эро зія» — у 

ёй ёсць воб раз і ней кі ўнут-

ра ны рух, ча го ў тво рах ма-

ла дых на огул бра ка ва ла.

— На жаль, так бы вае, 

што мас та кі, якіх на па чат-

ку іх шля ху хва лі лі, по тым 

ні чо га не па каз ва юць, — вы-

ка заў мер ка ван не за гад чык 

ка фед ры ма люн ку аква рэ-

лі і скульп ту ры БНТУ пра-

фе сар Мі ка лай КІ РЭ ЕЎ. 

— Спя дзя ю ся, што сё лет нія 

лаў рэ а ты не ста нуць пра ця-

гам гэ тай тэн дэн цыі... Сме-

лас ці не ха пае, дзёрз кас ці 

не ха пае. Вель мі шмат пры-

кла даў, якія ўжо бы лі па ка-

за ныя ін шы мі мас та ка мі на 

ін шых вы стаў ках. Мы ўсім 

жа да ем пос пе хаў, але яны 

не з'яў ля юц ца са мі па са-

бе, яны вы рас та юць унут ры 

кож на га мас та ка.

Вось і ў на мі на цыі «Ма-

ну мен таль на-дэ ка ра тыў нае 

мас тац тва» пе ра мож ца вы яў-

ле ны толь кі ў пер шай гру пе: 

Ган на Плот ні ка ва. Удзель ні-

каў у на мі на цыі «Дэ ка ра тыў-

на-пры клад ное мас тац тва» 

так са ма кры ты ка ва лі за экс-

плу а та цыю на пра цо вак па-

пя рэд ні каў. Тым не менш у 

пер шай гру пе гэ тай на мі на-

цыі ад зна чы лі Вік то рыю Та-

ра се віч з плас тыч най кам па-

зі цы яй «Жыц цё пра сто ры». 

У дру гой гру пе — На тал лю 

Шкра бу з яе ке ра міч най гіс-

то ры яй у ма люн ках.

І ўсё ж не ба наль насць 

вар та ад зна чаць, на ват ка-

лі знаў цам яна зда ец ца ад-

нос най. Да р'я Сям чук, якая 

вы стаў ля ла ся пад твор чым 

псеў да ні мам Цем ра, вы ка-

за ла ся на тэ му куль тур ных 

трэн даў. Чор ны пра ма ву-

голь нік з ла га ты пам Adіdas 

у па фас най рам цы — гэ та 

алю зія су час най куль ту ры 

сён ня і яе пры яры тэ таў. 

Нель га ска заць, што дум ка 

(і на ват вы яў лен не) над та 

но вая, але ў вя лі кай экс па зі-

цый най пра сто ры твор усё ж 

та кі вы лу чаў ся хут чэй жа-

дан нем ары гі наль нас ці. Жу-

ры пры су дзі ла спе цы яль ны 

дып лом: за абу джэн не ду-

мак і раз ваг, ча го звы чай на 

і ча ка юць ад мас тац тва.

І вось са мае ці ка вае: хто 

ча кае? Та му што гля дач па-

ра ней ша му хо ча ба чыць, каб 

бы ло пры го жа і па доб на. Ад-

сюль і вель мі прад ка заль ныя 

вы ні кі гля дац ка га га ла са ван-

ня. І ка лі пе ра мо гу ся род гле-

да чоў Але сі Ска ра ба га тай 

мож на па тлу ма чыць па зна-

валь нас цю яе тво раў, якія 

гля дач меў маг чы масць па-

лю біць дзя ку ю чы яе ўдзе лу 

ў шмат лі кіх вя лі кіх вы стаў ках 

(у тым лі ку «Асен нім са ло-

не»), то Да ры на Даў га дзі лі на 

(і яе ра бо та «По гляд»), хут-

чэй за ўсё, за кра ну ла сэр цы 

гле да чоў ме на ві та прад ка-

заль нас цю і фа та гра фіч най 

вы ве ра нас цю. Але па да-

бен ства ў мас тац тве даў но 

са сту пі ла мес ца дум цы і по-

шу кам. А жы ха ры Бе ла ру сі, 

па доб на, не над та доб ра ве-

да юць і ра зу ме юць мас тац-

тва, на ват ай чын нае, у якім 

ёсць і свае рэ ва лю цы я не ры, 

по ста ці, асо бы, якіх ша ну юць 

ме на ві та за ад мет насць. Не 

ха пае ве даў па мас тац тве — 

гэ та праб ле ма на ўзроў ні 

гра мад ства, лік ві да ваць яе 

мож на толь кі доў гай і маш-

таб най асвет ніцкай ра бо тай, 

у тым лі ку і праз ар га ні за цыю 

вы ста вак, якія па він ны ўцяг-

ваць у дыя лог. А гэ та зна-

чыць — па трэб ны вы стаў кі 

не ба наль ныя. І ка му яны 

па він ны на ле жаць у пер шую 

чар гу, ка лі не мо ла дзі?

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Яцэк ПАЛ КЕ ВІЧ:

«Мая ма ма 
ву чы ла ся ў Грод не»

Су свет на вя до мы па да рож нік бу дзе 

спры яць «па цяп лен ню ад но сін па між 

на ро да мі».

«Па сол мі ру, па да рож нік, жур на ліст, уні-

каль ная з'я ва су час нас ці» — так пісь мен нік 

Ва ле рый Ка за коў прад ста віў пуб лі цы, якая 

са бра ла ся ў кні гар ні «Све тач», свай го сяб-

ра Яцэ ка Пал ке ві ча. Сла ву ты іта ла-поль скі 

рэ пар цёр-да след чык, член Рус ка га геа гра-

фіч на га та ва рыст ва і Ка ра леў ска га геа-

гра фіч на га та ва рыст ва ў Лон да не пры быў 

у на шу кра і ну на пяць дзён. У на сы ча най 

пра гра ме ві зі ту — удзел у Дні бе ла рус ка га 

пісь мен ства ў Сло ні ме.

Там пан Яцэк прад ста віць чы та чам сваю 

кні гу «Па без да ра жы све ту». Сфе ра ін та-

рэ саў Пал ке ві ча-ванд роў ні ка — да лё кія 

эк за тыч ныя кра і ны. А ў Бе ла ру сі ён дру гі 

раз. Пер шы ві зіт быў вель мі ка рот кі: пры-

ля цеў, пра чы таў лек цыю і зноў на са ма лёт. 

Ця пер жа ён пла нуе лепш па зна ё міц ца з 

на шай кра і най. «Вель мі ра ды за пра шэн ню 

ў Бе ла русь, та му што мая ма ма ў 30-я га-

ды мі ну ла га ста год дзя ву чы ла ся ў Грод не 

ў ка ле джы. Мне бу дзе ці ка ва ўба чыць гэ ты 

го рад, — ска заў Яцэк Пал ке віч. — А баць кі 

жы лі за 30 кі ла мет раў ад су час най поль ска-

бе ла рус кай гра ніцы».

Яцэк Пал ке віч з'яў ля ец ца аў та рам больш 

чым 30 кніг, якія пе ра кла дзе ны на сот ні моў 

на ро даў све ту. Яго во пыт жур на ліс та, па-

да рож ні ка ды прос та ча ла ве ка, які ўмее 

сяб ра ваць, знай сці вы хад са скла да най сі-

ту а цыі, уні каль ны. «Мы пры вык лі ду маць, 

што ге ніі — гэ та кла сі кі, а на са май спра ве 

ге ній той, хто жы ве по бач», — рэ зю ма ваў 

пісь мен нік Ва ле рый Ка за коў. А Яцэк Пал-

ке віч га то вы дзя ліц ца сва ім во пы там, та-

му вы сту піць з лек цы я мі пе рад сту дэн та мі 

Гро дзен ска га ўні вер сі тэ та і БДУ. І па вер це, 

гэ та бу дзе не сум на!

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Ужо со ты се зон рых ту ец ца ад крыць На цы я наль ны ака дэ міч-

ны тэ атр імя Ян кі Ку па лы — 3 ве рас ня яго рас пач не тра ды-

цый ная «Паў лін ка», але сам год тра ды цый ным у най гор шым 

сэн се гэ та га сло ва, ві даць, не бу дзе. Пра гра ма, пад рых та ва-

ная ка ман дай тэ ат ра, уклю чае ў ся бе но вых аў та раў, но выя 

фар ма ты, і куль та вы ў 1990-я спек такль «Ту тэй шыя» так са ма 

бу дзе но вым.

Ды рэк тар Ку па лаў ска га Па вел ЛА ТУШ КА ка жа, што га лоў най 

для тэ ат ра бу дзе асо ба — якая ства рае тэ атр і якая яго на вед вае, 

каб па знаць та ям ні цу мас тац тва, і ў чар го вы раз пад крэс лі вае сваю 

прын цы по вую па зі цыю: «Стра тэ гіч ная мэ та Ку па лаў ска га тэ ат ра — 

ума ца ван не бе ла рус кас ці — бы ла акрэс ле на яшчэ сто га доў та му, 

усе па ка лен ні пра ца ва лі дзе ля яе рэа лі за цыі, і не на шая спра ва яе 

змя няць».

Кі ру ю чы ся гэ тай мэ тай, у свой юбі лей ны год тэ атр па ста віць но-

выя спек так лі, у тым лі ку з пры цяг нен нем за про ша на га рэ жы сё ра, 

асво іць но выя пля цоў кі, на ла дзіць гаст роль ную дзей насць па Бе-

ла ру сі і за яе ме жа мі. Ура чыс тасць, пры све ча ная ад крыц цю со та га 

се зо на, ад бу дзец ца 21 ве рас ня ў Аляк санд раў скім скве ры.

Мас тац кі кі раў нік тэ ат ра Мі ка лай ПІ НІ ГІН рас ка заў, што ўжо ў 

снеж ні з за дзей ні чан нем амаль усёй муж чын скай част кі тру пы бу-

дзе па ка за ны «Ка роль Лір» у пе ра кла дзе, што пад крэс ле на асоб на, 

«най леп ша га ў свае ча сы пе ра клад чы ка Шэкс пі ра» Юр кі Гаў ру ка. 

Ра сій скі рэ жы сёр, з якім з Маск вы пры е дзе ве лі зар ная па ста но-

вач ная гру па, у сту дзе ні прад ста віць на сцэ не Ку па лаў ска га плас-

тыч ны спек такль «Мой Ша гал». «На пры кан цы се зо на ў чэр ве ні я 

вы му ша ны па ста віць спек такль «Ту тэй шыя», — жар таў лі ва ка жа 

Мі ка лай Пі ні гін. — Мя не пры му сі лі, я не ха цеў, бо па ста ноў ка бы ла 

ле ген дар ная. Ра зу ме е це, 1990-я, Ку па лаў скі тэ атр, Ку па ла, за ба ро-

не ная п'е са, якую ў 1926 го дзе зня лі з рэ пер ту а ра, — не за леж ная 

кра і на Рэс пуб лі ка Бе ла русь. Шмат хто пра сіў мя не гэ та зра біць, 

та му бу дзем спра ба ваць, усё ж Ку па лу ў юбі лей ным се зо не мы 

па він ны па ста віць».

Бу дзе раз ві вац ца і Ка мер ная сцэ на тэ ат ра — ак цёр і ця пер ужо 

рэ жы сёр Ра ман ПА ДА ЛЯ КА на ме ціў па ста ноў ку «1» у жан ры 

вер ба цім: «Наз ва зна чыць пер шы раз у жыц ці — пер шае ка хан не, 

пер шы па ца лу нак, пер шае рас ча ра ван не, пер шая стра та, пер шая 

смерць. Мне хо чац ца вы ву чыць гэ ты пер шы раз, вяр нуц ца да тых 

па чуц цяў. У па ста ноў цы ак цё ры вы сту пяць з улас ны мі гіс то ры я мі, і,  

спа дзя ю ся, гэ та бу дзе да паў няц ца гіс то ры я мі гле да чоў, што ў вы ні ку 

скла дзец ца ў ней кую кам па зі цыю».

Так са ма на Ка мер най сцэ не бу дзе ство ра на ра бо та «Ко лер Бе-

ла ру сі» па тво рах Мі ха ла Анем па дыс та ва, што аб' яд нае яго вер-

шы, пес ні, кар ці ны, ус па мі ны пра яго і г. д. Тут жа бу дзе ад кры ты 

пра ект «Лі та ра ту ра і тэ атр» — ку па лаў цы бу дуць ства раць эс кі зы 

па па пу ляр ных кні гах бе ла рус кіх аў та раў і з удзе лам пісь мен ні ка 

прад стаў ляць іх гле да чу.

Па вел Ла туш ка ка жа, што ўжо ў на ступ ным го дзе бу дзе ад кры та 

Ма лая сцэ на Ку па лаў ска га, што зна хо дзіц ца на ву лі цы Эн гель са, а 

най больш за па тра ба ва ныя спек так лі на працягу со та га се зо на бу дуць 

па каз вац ца на сцэ не До ма афі цэ раў. Сха дзіць на па ста ноў кі тэ ат ра 

змо гуць і жы ха ры ін шых га ра доў як у Бе ла ру сі, так і за яе ме жа мі: ужо 

рас пра ца ва на па пя рэд няя гаст роль ная кар та. Ку па лаў скі ад пра віц ца ў 

Го мель, Брэст, Грод на, Сло нім, Са лі горск, Баб руйск, Ма ла дзеч на, Ба-

ра на ві чы ды ін шыя га ра ды, за пла на ва ны па езд кі ў Бе ла сток з «Пін скай 

шлях тай» і ў Па рыж з «Ура джа ем». «Для нас важ на ства рыць маг чы-

масць для на шых су гра ма дзян, не за леж на ад та го, дзе яны жы вуць, 

па зна ё міц ца з най леп шы мі ўзо ра мі на цы я наль на га тэ ат раль на га мас-

тац тва, — ка жа Па вел Ла туш ка. — Мы пра цу ем і з ін шы мі тэ ат ра мі ў 

Вар ша ве, Кі е ве, Мад ры дзе, Віль ню се, Санкт-Пе цяр бур гу і, спа дзя ём ся, 

што атры ма ец ца ар га ні за ваць гаст ро лі і ў гэ тых га ра дах».

У со тым се зо не тэ атр па ста віць «са мую ма са вую за ўсю сваю 

гіс то рыю «Паў лін ку» — як пла ну ец ца, на ра дзі ме Ку па лы ў вёс цы 

Вя зын ка. У бу дын ку тэ ат ра бу дуць пра во дзіц ца «Му зыч ныя ве ча ры 

ў Ку па лаў скім», эк скур сіі для тых, хто ці ка віц ца ра бо чым пра цэ сам, 

за сцэ ну, у бу та фор скі, рэ кві зі тар скі, гры мёр ны цэ хі. Ку па лаў цы 

абя ца юць па чаць вы да ваць ча со піс, а так са ма кні гу з уні каль ны мі 

ар хіў ны мі ма тэ ры я ла мі пра гіс то рыю тэ ат ра. У на ступ ным го дзе, у 

чэр ве ні, ка ля ра ту шы прой дзе Дзень Ку па лаў ска га тэ ат ра.

«Вя ду чы мі на пра ця гу со та га юбі лей на га се зо на для нас бу дуць 

тры сло вы — гіс то рыя, су час насць і бу ду чы ня, — ка мен туе Па вел 

Ла туш ка. — Нам ёсць чым га на рыц ца, ёсць што прад ста віць на 

вы со кім мас тац кім уз роў ні, і та кім чы нам тэ атр пра клад вае шлях у 

бу ду чы ню тэ ат раль на га мас тац тва Бе ла ру сі».

Ге не раль ным парт нё рам со та га се зо на тэ ат ра ста не кам па нія А1, 

якая ся род ін ша га ар га ні зуе на сва ім ві дэа сэр ві се VOKA пра мую 

ві дэа транс ля цыю адзі нац ца ці най больш знач ных спек так ляў Ку-

па лаў ска га.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Вы стаў каВы стаў ка

СЛЕД МА ЛА ДЫХ. РУХ?
Тры е на ле як па каз чык 

твор ча га мыс лен ня

Усё ёсць — мас тац тва ў роз ных жан рах 

аб' яд наў пер шы кон курс для ма ла дых мас та коў, 

ар га ні за ва ны дзяр жа вай і шэ ра гам твор чых 

уста ноў. Усё, што бы ло ад мет на га ў на шым 

мас тац тве, удзель ні кі кон кур су на га да лі. Што 

да лей? — за да юц ца пы тан ня мі спе цы я ліс ты, та му 

што бу ду чы ню вы зна чае здоль насць мыс ліць інакш 

і пра па ноў ваць іна ва цый ныя ра шэн ні твор чых 

за дач.

Юбі лейЮбі лей

НО ВЫЯ ЖАН РЫ, 
НО ВЫЯ ПЛЯ ЦОЎ КІ, НО ВЫЯ «ТУ ТЭЙ ШЫЯ»

Ку па лаў цы рас ка за лі, 
як бу дуць свят ка ваць ста год дзе тэ ат ра
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