
5 жніўня 2020 г.РЭГІЁНЫ12

На прык лад, ву галь ныя 

пра сы, вы най дзе ныя ў XVIII 

ста год дзi. Каб яны як ма га 

даў жэй бы лi га ра чыя, унутр 

за гру жа лi га ра чае ву гол ле. 

Цi ка ва, што на шы прод кi, ка-

лi не вы ка рыс тоў ва лi гэ тую 

пры ла ду, ра бi лi з яе паст ку 

для гры зу ноў. Ву галь ны мi 

пра са мi, да рэ чы, ка рыс та ю-

ц ца i ў наш час.

Пэўны пе ры яд XIX ста-

год дзя вы ка рыс тоў ва лi 

га за выя пра сы, якiя да-

лу ча лi ся пры да па мо зе 

ме та лiч ных тру ба чак да 

га за вых ба ло наў. Ад нак з 

iх з'яў лен нем па час цi лi ся 

вы пад кi ўцеч кi га зу, i як 

вы нiк — па жа ры.

На вы стаў цы мож на ўба-

чыць i жа роў ню XIX ста год-

дзя — вель мi «кант рас ны» 

ў па раў на ннi з ву галь ным 

пра сам экс па нат. Спра ва ў 

тым, што пры клад на та кi мi 

ж ка ля 4000 га доў та му ў 

Кi таi ка та ва лi. У коўш за сы-

па лi на грэ тыя пя сок, ка мя нi, 

ву галь, i... Паз ней кi тай ская 

пра мыс ло васць пе рай шла 

на вы раб жа роў няў у вы-

ключ на мiр ных мэ тах.

Па ка за на тут i драў ля ная 

кан струк цыя — пры ла да, 

зроб ле ная так са ма пры блiз-

на ў па за мi ну лым ста год дзi 

з рыф ле най дош кi i ка тал кi. 

Та кi мi ка рыс та лi ся i ў Бе ла-

ру сi.

У па чат ку XX ста год дзя 

пры ду ма лi спiр та вы прас. 

Але з-за вы со ка га кош ту — 

пры бор каш та ваў ка ля пя цi 

руб лёў, пры клад на столь-

кi ж, коль кi ка ро ва — ён быў 

цяж ка да ступ ны для на быц-

ця не ба га ты мi людзь мi. За-

вiд ны мi жа нi ха мi i ня вес та мi 

лi чы лi ся тыя, у ка го ў сям'i 

быў та кi прас.

Пер шы элект рыч ны прас 

з'я вiў ся ў ЗША. Яго за па-

тэн та ваў Ген ры Сi лi 6 чэр-

ве ня 1882 го да. З тых ча соў 

та кiя пры ла ды ўдас ка на лi лi-

ся i тры ва ла ўвай шлi ў на ша 

жыц цё.

Ся род элект рыч ных, 
якiя мож на ўба чыць у Вi-
цеб ску, ёсць i не вя лiч кiя, 
якiя лёг ка мож на сха ваць 
на ват у кi шэ нi. Гэ тыя мi-
нi-пры бо ры вы раб ля лi спе-

цы яль на для та го, каб iх 

мож на бы ло ўзяць з са бой 

у па езд ку.

Здзiў ля юць сва iм вы гля-

дам пры ста са ван нi для пра-

са ван ня галь шту каў, жа но-

ча га адзен ня, зроб ле на га з 

вель мi «кап рыз ных» тка нiн, 

для на вя дзен ня стрэ лак на 

шта нах...

Кож ны экс па нат — час-

цiн ка эпо хi, у якую бы та-

выя прад ме ты вы ка рыс-

тоў ва лi ся.

Ба рыс ВА СIЛЬ ЕЎ, ды-

рэк тар прад пры ем ства 

«Мiнск гар да вед ка», якое 

ар га нi за ва ла вы стаў ку, 

да рэ чы, сам ка лек цы я нер 

пра саў. У яго iх сот нi! Са-

мы ра ры тэт ны зроб ле ны 

ў XVIII ста год дзi. Пад час 

за меж ных ка ман дзi ро вак 

ды рэк тар заў сё ды ста ра-

ец ца пры вез цi ў Бе ла русь 

ста ры прас. Куп ляе бу ду чыя 

экс па на ты i на аў кцы ё нах. 

Ка лек цы я нер ад зна чыў, 

што та кiя вы стаў кi ла дзяц-

ца, каб лю дзi час цей на вед-

ва лi му зеi. Прад пры ем ства 

не каль кi га доў ак тыў на 

раз вi вае ту рызм у ме жах 

Бе ла ру сi i ро бiць стаў ку на 

му зей ны кi ру нак. А тыя, у 

ка го ёсць «Карт ка гос ця», 

якую пра па ган ду юць у 

«Мiнск гар да вед цы», мо гуць 

эка но мiць пры па куп цы бi-

ле таў для на вед ван ня ка ля 

двух сот му зе яў, а так са ма ў 

кра мах i ка вяр нях.

Адкрытая з месяц таму 

вы стаў ка «Му зей пра са» 

ста ла па пу ляр най ся род 

га ра джан i ту рыс таў — 

яе мож на ўба чыць да 1 лiс-

та па да.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI,

фо та аў та ра.

Сё ле та яск ра ва га i вя сё ла га 

шэс ця, як бы ло ра ней, не 

атры ма ла ся. Але ка ман да ар-

га нi за та раў не ад мо вi ла ся ад 

пра вя дзен ня фэс ту, а пе ра -

нес ла яго ў ан лайн-фар мат. 

Транс ля цыя вя ла ся з iм пра-

вi за ва най пля цоў кi на бе ра зе 

Нё ма на. Ра зам з тым да гро-

дзен цаў, якiя на ёй вы сту па лi, 

да лу чы лi ся бе ла рус кiя i за-

меж ныя ар тыс ты ў вi дэа фар-

ма це.

Бiг-мi нi-фес ты валь без пе ра-

боль шан ня мож на на зваць ад ным 

з брэн даў го ра да. I хоць свя та 

знач на ма ла дзей шае i не та кое 

маш таб нае, як вя до мы Фес ты-

валь на цы я наль ных куль тур, гэ-

тая па дзея ста но вiц ца знач най у 

га рад скiм ася род дзi. Тра ды цый на 

ў кан цы лi пе ня пе ша ход ная ву лi ца 

гiс та рыч на га цэнт ра за паў ня ец ца 

вя сё лым на тоў пам. Ад но толь кi 

шэс це ча го вар та! Тут i му зы кан-

ты, i цыр ка чы, i ар тыс ты ары гi наль-

ных жан раў, i жы выя скульп ту ры. 

На ле таш нi фес ты валь са бра ла ся 

амаль 300 удзель нi каў з шас цi кра iн 

све ту. А за явак бы ло атры ма на 

ўдвая больш.

Сё ле та ўся пра гра ма сыш ла 

ў iн тэр нэт. Транс ля цыя вя ла ся 

больш за тры га дзi ны. I хоць аў-

ды то рыя ў асноў ным бы ла вiр ту-

аль ная, гро дзен скiя ар тыс ты вы-

сту па лi на сцэ не — на пля цоў цы 

ка ля Нё ма на. Тут жа вя ду чыя шоу 

ко рат ка зна ё мi лi з удзель нi ка мi 

фес ты ва лю. Раз-по раз ар га нi за-

та ры вы хо дзi лi на су вязь з iн шы мi 

га ра да мi Бе ла ру сi, а так са ма за-

меж ны мi ар тыс та мi.

Фес ты валь та ко га фар ма ту 

ака заў ся пер шым во пы там, але 

ар га нi за та ры ба чаць у гэ тым i свае 

плю сы: па-пер шае, маг чы масць 

па шы рыць аў ды то рыю, а па-дру-

гое, шанц за цi ка вiць за меж ных 

ар тыс таў да ўдзе лу ў на ступ ным, 

юбi лей ным фэс це ву лiч на га мас-

тац тва.

Ме на вi та на гэ та скi роў ва ла 

сва iх вiр ту аль ных су раз моў нi каў 

ар га нi за тар фес ты ва лю На стас ся 

Роў ба. Яна ад зна чы ла, што пад-

рых тоў ка да яго ўжо хут ка i ўжо 

за раз мож на да сы лаць свае па жа-

дан нi i за яў ляць пра ўдзел.

Вя до ма, ву лiч нае мас тац тва — 

гэ та ў знач най сту пе нi му зы кан ты. 

Са мая юная ўдзель нi ца Ева Вен-

ская пра дэ ман стра ва ла iг ру на 

не каль кiх му зыч ных iн стру мен-

тах — флей це, тру бе, сак са фо не. 

Яна не ад ной чы вы сту па ла на Бiг-

мi нi-фес ты ва лi, а так са ма ўдзель-

нi ча ла ў мiж на род ных кон кур сах. 

А вось квар тэт сак са фа нiс таў з 

Грод на — ка лек тыў унi каль ны. 

Яго кi раў нiк Сяр гей ка жа, што 

гэ та пер шы ў го ра дзе та ко га ро ду 

ву лiч ны ка лек тыў. Яны са праў ды 

вый шлi на ву лi цу, бо апош нiя паў-

го да бы лi па збаў ле ны гле да чоў, 

не маг лi ся бе твор ча рэа лi за ваць 

з-за ад сут нас цi кан цэр таў i кон-

кур саў. Та му му зы кан ты вы ра шы лi 

iг раць на ву лi цах, дзе i бы лi зной-

дзе ны ар га нi за та ра мi фес ты ва лю. 

Мож на тут iн шым ра зам су стрэць i 

му зы кан та Аляк санд ра Зi мi на, якi 

жар там на зы вае свой iн стру мент 

«ля та ю чая та лер ка». На са май 

спра ве гэ та хэнд пан — ме та лiч-

ны ба ра бан, гiс то рыя яко га не на-

лiч вае на ват двух дзе ся цi год дзяў. 

Мiж тым iн стру мент збi рае ня ма ла 

пры хiль нi каў як ся род му зы кан таў, 

так i ся род слу ха чоў.

Вя до ма, ву лiч нае мас тац тва — 

гэ та не толь кi му зы кан ты. Пра-

гра му фес ты ва лю знач на ўзба-

га цi лi вы ступ лен нi тэ ат раль ных 

ка лек ты ваў. На прык лад, ма ла-

ды тэ атр «Гро дзен ская на дзея» 

мо вай пан та мi мы рас ка заў пра тое, 

ча му важ на не быць за леж ным ад 

ма бiль нi каў, а больш су стра кац ца 

i раз маў ляць аса бiс та. Яск ра вае 

вi до вi шча па ка заў гро дзен скi ка-

лек тыў чэр лi да раў «Да ртлi». Сваю 

пра гра му прад ста вi ла «Сва бод ная 

сту дыя» — цi ка вая твор чая пра-

сто ра, якая пра во дзiць кан цэр ты, 

аду ка цый ныя лек цыi i се мi на ры, 

тан ца валь ныя кон кур сы, фо та се сii 

i мно гае iн шае.

Вя лi кую пра гра му прэ зен та-

ваў гро дзен скi фрык-тэ атр «Гiк-

са ген». Яго кi раў нiк Ва сiль Ка лач 

рас тлу ма чыў, што ву лiч ны тэ атр, 

яко му пяць га доў, лю бiць дэ ман-

стра ваць гле да чам не стан дарт ныя 

ну ма ры — на прык лад, пi рац кiя або 

фех та валь ныя.

Ан лайн-фес ты валь даў маг чы-

масць пе ра адо лець ме жы i ўба-

чыць ву лiч нае мас тац тва iн шых 

кра iн. На прык лад, тэ атр «Со ла» 

з Санкт-Пе цяр бур гу рых туе пра-

гра му, у асно ве якой кар на валь-

нае шэс це. Гэ та цэ лы спек такль, 

прэм' е ра яко га ад бу дзец ца толь кi 

ў жнiў нi. Маг чы ма, но вую пра гра му 

ра сiй скiя ар тыс ты пры вя зуць на 

гро дзен скi фес ты валь на ле та. 

Пад час вi дэа су вя зi ўдзель нi ца ка-

лек ты ву рас ка за ла, як хо чац ца вы-

сту паць пе рад жы вой аў ды то ры-

яй, i па жа да ла, каб свет пра чнуў ся 

пас ля пан дэ мii з жа дан нем но вых 

свят i фес ты ва ляў.

У ан лайн-фар ма це вы сту пiў ка-

лек тыў з Мiн ска «Вар гiн». Удзель нi-

кi рас тлу ма чы лi, што Вар гiн — гэ та 

та ям нi чы ка роль ка тоў у мi фа ло гii 

бе ла ру саў. Сту дыя аб' яд ноў вае 

лю дзей, якiя апан та ны лю боўю да 

бе ла рус кай куль ту ры, яе тра ды цый 

i спад чы ны. У рэ пер ту а ры мож на 

знай сцi спек так лi, пер фо ман сы, 

май стар-кла сы i му зыч ныя пра-

гра мы для дзя цей i да рос лых. На 

гро дзен скiм фес ты ва лi пра гу ча ла 

па лес кая вя сель ная пес ня ў апра-

цоў цы му зы кан таў.

Дзя ку ю чы се цi ву пры хiль нi кi 

фес ты ва лю змаг лi ўба чыць вы-

ступ лен нi па вет ра най гiм наст кi з 

Iр лан дыi, а так са ма эс тон скую тан-

цор ку з агню.

Трэ ба ска заць, што ву лiч нае 

мас тац тва на бы вае да во лi вi да-

воч ны «вог нен ны» ак цэнт. Пры-

хiль нi каў па доб ных шоу ста но вiц ца 

ўсё больш. Вось i на фес ты ва лi ў 

Грод не сваё май стэр ства пра дэ-

ман стра ва лi Сня жа на i Ула дзi мiр 

з Вi цеб ска. «Вог нен ным» мас тац-

твам яны зай ма юц ца во сем га доў 

i час та вы сту па юць на пуб лi цы. 

Вог нен на-му зыч нае шоу на тэ му 

апо вес цi Го га ля «Ве ча ры на ху та-

ры па блi зу Дзi кань кi» прад ста вiў 

ан лайн-ка лек тыў з укра iн ска га го-

ра да Чар наў цы. Дзяў ча ты-ўдзель-

нi цы рас ка за лi, што рых та ва ла ся 

пра гра ма паў го да. Ка лi бу дзе маг-

чы масць, яны на ле та мяр ку юць па-

ка заць яе i ў Грод не на юбi лей ным 

Х фес ты ва лi.

А за вяр шыў ся сё лет нi фес ты-

валь фе е рыч ным вы ступ лен нем 

вя до ма га гро дзен ска га тэ ат ра 

агню «Эр га Бi ба мус». Ну мар ура-

зiў i эфек там вог нен на га даж джу, 

i доў гай вог нен най спi рал лю, якая 

на гад ва ла ДНК. Тэ атр, што на зы-

ва ец ца, па ста вiў яск ра вую кроп ку. 

Да рэ чы, агенц тва «Бi бам» ра зам 

з цэнт рам куль ту ры «Грод на» i 

гар вы кан ка мам ува хо дзiць у лiк 

ар га нi за та раў Бiг-мi нi-фес ты ва лю, 

дэ вiз яко га — «Да мас тац тва — 

скрозь рам кi».

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, 

фо та аў та ра.

ПА ПРА СА ВАЎ I Ў... КI ШЭ НЮ

Но вы фар матНо вы фар мат

АД ТУ СОЎ КI ФА НА ТАЎ ДА МIЖ НА РОД НА ГА СВЯ ТА
Як у Грод не прай шоў IХ фес ты валь ву лiч на га мас тац тва

У вi цеб скiм Му зеi гісторыі пры ват на га ка лек цы я-

 нi ра ван ня можна ўба чыць больш за 150 пра саў, 

зроб ле ных у роз ныя ста год дзi ў роз ных кра i нах. 

Збор прадастаўлены калекцыянеркай Юліяй 

Ржэўскай.

Вы стаў каВы стаў ка


