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АН ГА ЖЭ МЕНТ
Дэ бю тан ты ўдзель ні-

ча юць у ім прэ зе бяс плат-

на — больш за тое, ім да-

па ма га юць і з тан ца валь най 

пад рых тоў кай (ця гам ча ты-

рох тыд няў пра хо дзяць май-

стар-кла сы плюс аба вяз ко-

выя што дзён ныя «да маш нія 

за дан ні»), і з пад бо рам баль-

ных убо раў (для дзяў чат гэ та 

бе лыя су кен кі да пад ло гі, для 

хлоп цаў — Black Tіe, чор ныя 

фра кі аль бо смо кін гі).

...Удзельнікі пад кі раў-

ніц твам бе ла рус ка га ха рэо-

гра фа Аляк сея Кі ся лё ва і 

яго па моч ні каў ужо не каль-

кі тыд няў ву чаць кад ры-

лю, па ла нэз і вен скі вальс. 

40 чала век, ці 20 пар, — 

асноў ны склад, ёсць яшчэ 

ка ля дзе ся ці дуб лё раў — на 

той вы па дак, ка лі нех та зня-

нац ку за хва рэе ці на ўпрост 

не спра віц ца з на груз кай. 

Ся род удзель ні каў, рас каз-

ва юць ку ра та ры пра ек та, 

ёсць сту дэн ты і ас пі ран ты, 

бы лы вай ско вец, ама тар 

гіс та рыч най рэ кан струк цыі, 

ёсць на ват пра гра міст ад ной 

з кам па ній — ар га ні за та раў 

ба лю — пры чым на ра бо це 

да апош ня га не ве да лі, што 

юнак па даў за яў ку!

І ўсё ж унут ра ны чар вя чок 

су мне ву не дае спа кою: ну дзе 

мо ладзь ХХІ ста год дзя, па ка-

лен не dіgіtal, і дзе вен скі баль 

ста год дзя ХІХ? За даю пы тан-

не ў лоб са мім дэ бю тан там: 

«На вош та вам гэ та трэ ба?»

«Тра піць на баль — гэ-

та бы ла мая ма ра! — ззяе 

ўсмеш кай су пра цоў ні ца ад-

на го з бе ла рус кіх бан каў і 

ма гіст рант ка Анас та сія. — 

Аб' яву пра ад бор знай шла 

на ват не я, а мае баць кі — 

і, зга даў шы, як мы з та там 

тан ца ва лі ў Аў стрыі ка ля 

тэ ат ра вальс, я вель мі за ха-

це ла паў дзель ні чаць. А ка лі 

да ве да ла ся, што тра пі ла ў 

лік дэ бю тан таў з больш чым 

шас ці сот ча ла век — гэ та і 

ра дасць, і го нар ад на ча со ва, 

і ра зу мен не та го, што ў ця-

бе ад каз ная і па чэс ная ро ля. 

Аба вяз кі дэ бю тан таў на са-

мрэч не скла да ныя і вель мі 

ці ка выя, а па мяць за ста нец-

ца, мяр кую, на ўсё жыц цё».

Вы пуск нік Ва ен най ака дэ-

міі, пі лот па пра фе сіі, Ра ман 

кры ху губ ля ец ца і спа чат ку 

га во рыць пра ся бе «мы», але 

хут ка вы праў ля ец ца: «Для ча-

го нам баль? Знай сці но вых 

сяб роў, па шы рыць ко ла ста-

сун каў — мы ж яшчэ ма ла-

дыя лю дзі, па спе ем до ма на-

се дзец ца, а за раз час пры год 

і но вых за хап лен няў. Ра ней 

мне да во дзі ла ся ўдзель ні чаць 

у опер ным ба лі, і сяб ры пад ка-

за лі па спра ба ваць тут — вось, 

прай шоў. Што ад чу ваю? Са-

праўд нае за хап лен не! І на са-

мрэч мы ўжо з мно гі мі па сяб-

ра ва лі, так што за да дзе ную 

пра гра му вы кон ваю».

ТАН ЦУ ЮЦЬ УСЕ
— Дзяў ча ты, кру жым ся 

лёг ка — вы феі, вы сня жын-

кі! — рас па ра джа ец ца пе-

да гог, і дзяў ча ты зноў і зноў 

утва ра юць на пар ке це роз-

на ка ля ро вую за ві ру ху, пра гі-

на юц ца, вы кон ва ю чы ра зам 

з парт нё ра мі «ба лан сэ», 

без яко га не маг чы ма ўя віць 

вен скі вальс. Дзве га дзі ны 

рэ пе ты цыі пра ля та юць як ім-

гнен не, і па куль дэ бю тан ты 

пе ра адзя ва юц ца для за ня-

ткаў па эты ке це, ці ка вім ся 

ў ха рэо гра фа: «Як вам вуч-

ні, здоль ныя?» — «Вель мі 

здоль ныя, з лё ту ра зу ме юць 

і паў та ра юць ру хі, якія я па-

каз ваю. З імі не трэ ба ста яць 

і га дзі ну раз бі раць асоб ныя 

фі гу ры: мы іх вы ву чы лі лі та-

раль на на пер шым за ня тку, 

а ця пер толь кі спа лу ча ем у 

цэль ную кам па зі цыю, да во-

дзім да аў та ма тыз му, каб 

тан ца ва ла ся лёг ка і ня зму-

ша на. І хоць му зы ка ў нас 

ня прос тая і «ле ва ба ко вы» 

вальс нам, якія звык лі да 

пра ва ба ко ва га ру ху, так са ма 

да ец ца скла да на, але спраў-

ля ем ся», — хва ліць сва іх па-

да печ ных На тал ля.

Так-так, бу ду чых дэ бю-

тан таў, якім вы па ла ад крыць 

но вае для на шай кра і ны куль-

тур нае ме ра пры ем ства, спе-

цы яль ны баль ны ка мі тэт ад-

бі раў з больш чым 600 ах вот-

ных — ан ке ты ад хлоп цаў ва 

ўзрос це 18—26 га доў і дзяў-

чат, якім ад 16 да 23, прый шлі 

з усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі. На 

воч ным су моўі, ку ды да пус ці лі 

аў та раў 200 са мых грун тоў-

ных і ці ка вых за явак, ацэнь-

ва лі ся не толь кі тан ца валь ныя 

на вы кі, але і агуль ны кру га-

гляд, ак тыў ная жыц цё вая 

па зі цыя, куль тур ны ўзро вень 

прэ тэн дэн таў — на прык лад, іх 

пра сі лі вы зна чыць стыль тых 

ці ін шых мас тац кіх па лот наў. 

Да рэ чы, прак тыч на ні хто з гэ-

тым за дан нем не спра віў ся. 

Та му ар га ні за та ры ў мэ тах 

лік бе зу пры вя лі дэ бю тан таў у 

На цы я наль ны мас тац кі му зей, 

а вя до мы ў Мін ску «му зей ны 

стэн да пер», ак цёр, ра дыё вя-

ду чы, на ву ко вы су пра цоў нік 

і эк скур са вод Мі кі та Мо ніч 

зра біў гэ ты культ па ход не за-

быў ным.

РЭ ВЕ РАНС 
НА РАЗ ВІ ТАН НЕ

У пра гра ме пад рых тоў кі і 

за ня ткі па куль ту ры па во дзін, 

пры чым не толь кі на ба лі (як 

за пра шаць на та нец або ад-

маў ляць у ім, ку ды па дзець 

клатч, хто ад каз ны за па мыл-

кі ў тан цы і ча му нель га тан-

ца ваць з ад ным ка ва ле рам 

больш чым тры ра зы), але і ў 

по бы це. Вось і ця пер за сна-

валь ні ца Шко лы эты ке ту Ак са-

на За рэ цкая звяр тае ўва гу:

— Най час цей, за хо дзя-

чы ў па кой, дзе ўжо зна хо-

дзяц ца ін шыя лю дзі, мно гія 

ро бяць ад ну і тую ж па мыл-

ку — ад ва роч ва юц ца, ка лі 

за чы ня юць дзве ры. Але гэ-

та га ра біць не трэ ба, інакш 

вы па каз ва е це не па ва гу да 

пры сут ных. За пом ні лі? Доб-

ра, та ды ха дзем на лес ві цу, 

бу дзем ву чыц ца па да ваць 

да ме ру ку на пры ступ ках.

Тут аб са лют на ўсе за дан-

ні — прак тыч ныя: ска заць 

ад но ад на му кам плі мент і з 

год нас цю па дзя ка ваць, пра-

віль на зра біць і пры няць па-

да ру нак, рас са дзіць гас цей 

у ма шы не з улі кам сва яц кіх 

і сяб роў скіх ста сун каў, цы-

ві лі за ва на згла дзіць на спя-

ва ю чы кан флікт або вый сці 

з яго і г. д. На ват у агуль-

на пры ня тых дзе ян нях ёсць 

столь кі ню ан саў, што сес-

ці ў лу жы ну і ад чуць ся бе 

бул га каў скім Ша ры ка вым у 

ква тэ ры пра фе са ра Пра аб-

ра жэн ска га ляг чэй лёг ка га. 

«Дзя куй вя лі кі! А да вай це 

яшчэ пра вя дзём за ня ткі па 

ста ло вым эты ке це!» — про-

сяць вуч ні.

Ме сяц ін тэн сі ву — на сам-

рэч вель мі ма ла, каб за сво іць 

тон ка сці эты ке ту. Зрэш ты, 

Ак са на ба чыць сваю га лоў-

ную за да чу не ў гэ тым: «Мне 

б ха це ла ся не столь кі ча мусь-

ці на ву чыць, коль кі па се яць 

зер не, пра біць тую ла ку ну, у 

якую з ча сам бу дзе сця кац ца 

ўсё больш ве даў, на рас туць 

ста лак ты ты і ста лаг мі ты ра-

зу мен ня куль тур ных з'яў, лю-

бо ві да мас тац тва, да кніг, да 

тэ ат ра і кі но, умен ня атрым-

лі ваць з кла січ ных тво раў ін-

фар ма цыю, якая да па ма гае 

ў паў ся дзён ным жыц ці, — пе-

ра адо лен ні стрэ су, рэ ак цыі 

на хам ства ці, на ад ва рот, 

пра яве кло па ту і ўва гі. Гэ-

та ўсё ўжо ство ра на ру ка мі 

скульп та раў і пэнд зля мі мас-

та коў, апі са на ў лі та ра ту ры, 

пе ра да дзе на ў тэ ат раль ных 

па ста ноў ках, трэ ба толь кі 

ўмець счыт ваць куль тур ныя 

ко ды. Да гэ та га трэ ба іс ці, 

ня хай са бе ма лень кі мі кро-

ка мі. Бо каб аца ніць мас-

тац кія глы бі ні вя лі кіх тво раў, 

па трэб ны пэў ны куль тур ны 

бэкг раўнд, на гле джа насць, 

на чы та насць, якую трэ ба ў 

са бе вы хоў ваць, у тым лі-

ку праз ста сун кі з ці ка вы мі 

людзь мі. Вен скі баль — ад на 

з та кіх цу доў ных маг чы мас-

цяў, якую атры ма лі на шы 

дэ бю тан ты, і я спа дзя ю ся, 

што яны ска рыс та юц ца ёй 

на поў ні цу».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

КА ВА ЛЕ РЫ ЗА ПРА ША ЮЦЬ ДАМ,
або Баль як куль тур ны код

Ня дзель най ра ні цай у хо ле ста ліч на га Па ла ца куль-

ту ры праф са юзаў шмат люд на: больш за двац цаць 

пар юна коў і дзяў чат ма лю юць на пад ло зе ня бач ныя 

кру гі і квад ра ты, сін хрон на пе ра ця ка юць з ад на го 

тан ца валь на га па ў дру гое, паў та ра ю чы ру хі вен ска га 

валь са. «Там, там-та рам, там-та рам!» — гуч на ста віць 

ак цэн ты ха рэо граф, на гад ва ю чы, у які бок ра біць 

па ва рот і як пры го жа тры маць кіс ці рук. Пры гэ тым 

ха рэо граф у спар тыў ным абут ку, а прак тыч на ўсе 

дзяў ча ты — у туф лях на аб ца сах, каб ад ра зу пры звы-

ча іц ца да пра віль ных ру хаў і каб за па су тры ва лас ці 

ха пі ла на цэ лую тан ца валь ную ноч. Так пра хо дзіць 

чар го вая рэ пе ты цыя дэ бю тан таў пер ша га «Вен ска га 

ба лю з А1 у Ку па лаў скім тэ ат ры».

 Ка лі вярс таў ся ну мар
Най свя жэй шая на ві на: баль прой дзе ў ін шы час і 

ў но вым фар ма це! Ар га ні за та ры пры ня лі за пра шэн-

не Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь да лу чыц ца да 

пра вя дзен ня Вен ска га ба лю ў Па ла цы Не за леж нас ці 

27 снеж ня. Пры гэ тым, па за дум цы рэ жы сё ра, баль 

бу дзе ўліч ваць тра ды цыі кла січ ных вен скіх ба ляў у 

Аў стрыі. Дэ бю тан ты, якія ра ней прай шлі кон курс ны 

ад бор, атры ма юць маг чы масць вы сту піць пе рад гас-

ця мі ме ра пры ем ства.

Кам па нія А1 бя рэ на ся бе аба вя зак па ака зан ні даб-

ра чын най да па мо гі гра мад ска му аб' яд нан ню «SOS-дзі-

ця чыя вёс кі Бе ла ру сі» і пе ра лі чыць на ад рас уста но вы 

срод кі, эк ві ва лент ныя па ло ве су мы, якую мер ка ва ла ся 

вы ру чыць ад про да жу квіт коў на «Вен скі баль у Ку па-

лаў скім», — даб ра чын ная мі сія пра ек та, та кім чы нам, 

бу дзе вы ка на ная. Тыя ж, хто ўжо на быў бі ле ты на «Вен-

скі баль з А1 у Ку па лаў скім», змо гуць вяр нуць гро шы 

ў ка се На цы я наль на га ака дэ міч на га тэ ат ра імя Ян кі 

Ку па лы ў тэр мін з 4 да 20 снеж ня 2019 го да.

У пер шы ра бо чы дзень у но вай 

кра ме ад бы ла ся прэ зен та цыя но-

вай кні гі «Ключ ад Вя лі кай Каш-

тоў нас ці» бе ла рус кай дзі ця чай 

пісь мен ні цы Ка ця ры ны Ха да се віч-

Лі са вой. Так са ма гу ча лі вер шы на 

род най мо ве ў вы ка нан ні пя ці клас-

ні цы мін скай гім на зіі Мі ла ны Ту лу-

па вай, іш ла раз мо ва пра да лей шае 

па шы рэн не сет кі «Бел кні гі».

Ге не раль ны ды рэк тар ААТ 

«Бел кні га» Аляк сандр ВАШКЕВІЧ 

пры знаў ся, што ма дэр ні за цыя доў-

жы ла ся амаль паў го да і абы шла ся 

ня тан на, за тое ця пер кні гар ня са 

сціп ла га за кут ка пе ра тва ры ла ся 

ў мес ца пры цяг нен ня для па куп-

ні коў — вы клад чы каў і сту дэнц кай 

мо ла дзі, баць коў і дзя цей, су пра-

цоў ні каў шмат лі кіх ар га ні за цый, 

якія пра цу юць по бач і рэ гу ляр на 

за зі ра юць у «Эру дыт». З улі кам 

па жа дан няў на вед валь ні каў скла-

дзе ны і асар ты мент, у якім вы раз-

ны ўхіл зроб ле ны на канц та ва ры 

(яны скла да юць тры чвэр ці ад усёй 

пра па на ва най пра дук цыі), а ся род 

прад стаў ле ных кніг знач ную до лю 

зай ма юць су час ныя бе ла рус кія аў-

та ры, якія ма юць вы со кія рэй тын гі 

ў чы та чоў, у тым лі ку На тал ля Бат-

ра ко ва, Вік тар Мар ці но віч і ін шыя.

«На сён ня ў сет ку «Бел кні гі» 

ўва хо дзіць 101 кніж ная кра ма, 

22 з іх у Мін ску. За апош нія не-

каль кі га доў у 11 кні гар нях мы пра-

вя лі ма дэр ні за цыю, — рас каз вае 

Аляк сандр Ваш ке віч, — гэ та да-

ты чыц ца і су час на га аб ста ля ван ня, 

і асар ты мен ту, і вон ка ва га брэн-

да ва га афарм лен ня. Ужо хут ка, 

на пя рэ дад ні Мін скай між на род най 

кніж най вы стаў кі-кір ма шу пас ля 

ка пі таль на га ра мон ту ад чы ніц ца 

яшчэ ад на кра ма — вя до мая «Кні-

гар ня пісь мен ні ка», і, спа дзя ю ся, 

адзін ці два но выя кні га ганд лё выя 

аб'екты».

Ад ным з пер шых на вед валь ні-

каў аб ноў ле най кні гар ні стаў мі-

ністр ін фар ма цыі Аляк сандр 

КАР ЛЮ КЕ ВІЧ.

— Аляк сандр Мі ка ла е віч, 22 су-

час ныя кні гар ні на ста лі цу — ці 

не ма ла ва та? — спы та лі мы мі-

ністра.

— Ёсць яшчэ да во лі мно га кі ёс-

каў, але ў апош ні год-паў та ра мы іх 

за чы ня ем, бо гэ та не эфек тыў ныя 

пунк ты, а ста ра ем ся ўклад вац ца ў 

сур' ёз ныя кні гар ні. Ад ной з са мых 

знач ных па дзей сё ле та ста ла ма-

дэр ні за цыя кні гар ні «Све тач», дзе 

ад на ча со ва зна хо дзіц ца больш за 

70 ты сяч на зваў кніг. Але важ на 

не за бы вац ца і пра та кія кра мы, як 

«Эру дыт», якая мае пэў ную вя до-

масць і 20-га до вую гіс то рыю, і вы-

дат на, што «Бел кні га» зра бі ла ўсё, 

каб кні гар ня на бы ла но вае аб ліч ча. 

Спа дзя ю ся, што тыя, хто не па срэд-

на бу дзе пра ца ваць тут, па ву лі цы 

Хмяль ніц ка га, вы пра цу юць сваю 

ганд лё вую і ін фар ма цый ную па лі ты-

ку, зной дуць пунк ты су да кра нан ня 

з па куп ні ком — а па тэн цый ных па-

куп ні коў, асаб лі ва мо ла дзі, шмат — 

по бач Бе ла рус кі на цы я наль ны тэх-

ніч ны ўні вер сі тэт, не так да лё ка 

Ака дэ мія мас тац тваў, уні вер сі тэт 

ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі, 

спа дзя ю ся, бу дуць за гляд ваць і 

жур на ліс ты з До ма прэ сы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Кніж ны светКніж ны свет «ЭРУ ДЫТ» АД ЧЫ НІЎ СЯ НА НОЎ
Дзі ця чая мас тац кая і ву чэб ная лі та ра ту ра, да па мож ні кі для сту-

дэн таў, бе ла рус кая кла сі ка і па пу ляр ныя на він кі ай чын ных вы да-

вец тваў, за меж ныя бест се ле ры — агу лам звыш 1300 най мен няў 

кніг, а так са ма раз на стай ныя су ве ні ры і шы ро кая па літ ра кан-

цы ляр скай пра дук цыі — і ўсё гэ та ў кам пакт най, эр га на міч най і 

су час най «упа коў цы» на пло шчы ў 42 квад рат ныя мет ры. Учора 

пас ля ка пі таль на га ра мон ту ад кры ла ся для на вед валь ні каў ста-

ліч ная кні гар ня «Эру дыт», якая на бы ла но вы вы гляд і змест аку-

рат да свай го 20-год дзя.
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