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...Прэм' е ра ба ле та «Ства рэн не све ту» ад бы ла ся ў Мін-

ску ў 1976 го дзе — біб лей ская гіс то рыя цу дам, няй на чай, 

пе ра адо ле ла за сло ну цэн зу ры. Аку рат для гэ тай па ста ноў-

кі кам па зі тар Анд рэй Пят роў ства рыў асоб ную му зыч ную 

рэ дак цыю і да піс ваў не ка то рыя фраг мен ты. Спек такль з 

анш ла гам пра хо дзіў не толь кі ў Са вец кім Са ю зе: пад час 

гаст ро ляў у Поль шчы да ба лет май стра Ва лян ці на Елі зар'-

е ва па ды шоў з він ша ван ня мі асаб лі вы гля дач — кар ды нал 

Ка раль Вай ты ла, які ска заў: «Дзя куй вам за Бо га». Гэ тыя 

сло вы бу ду ча га Па пы Рым ска га Іа а на Паў ла ІІ бе ла рус кі 

ха рэо граф за хоў вае ў па мя ці да сён ня.

Ле ген дар ны спек такль не па кі дае пад мост каў ай чын на га 

тэ ат ра опе ры і ба ле та ўжо больш за со рак га доў, але з ця-

гам ча су ха рэо граф і па ста ноў шчык, на род ны ар тыст СССР 

і Бе ла ру сі Ва лян цін Елі зар' еў, які ле тась вяр нуў ся ў тэ атр 

як мас тац кі кі раў нік, упэў ніў ся: но вы час па тра буе не толь-

кі но вых кас цю маў і дэ ка ра цый, але і пе ра гля ду тэх ніч ных 

ра шэн няў, му зыч на га су пра ва джэн ня, ха рэа гра фіі. «Су час-

на га ча ла ве ка заўж ды бу дзе хва ля ваць тэ ма, за кра ну тая 

ў спек так лі, — пе ра ка на ны Ва лян цін Мі ка ла е віч, — бо Бог 

ства рыў ча ла вец тва, а ўжо яно, у сваю чар гу, ства рае той 

свет, у якім па він на жыць на дзея і іс на ваць гар мо нія... Але 

я ра зу мею, што ста віць спек такль у тым вы гля дзе, у якім 

ён іс на ваў дзе ся ці год дзі, мне ўжо не ці ка ва. Дый у тэ ат ры 

ўжо змя ні лі ся па ка лен ні ар тыс таў — вось ад іх ін ды ві ду аль-

нас цяў і твор чых маг чы мас цяў я ад штур хоў ваў ся ў но вай 

аў тар скай рэ дак цыі, каб глы бей рас крыць тэ му ча ла ве ка і 

ча ла вец тва ў цэ лым».

Да рэ чы, гэ та ўжо чац вёр тая кла січ ная па ста ноў ка, якую 

ад на ві лі ў Вя лі кім за апош нія не каль кі га доў — ра ней бы лі 

«Спар так», «Кар мэн-сю і та» і «Ра мэа і Джуль е та». Прэм' е-

ра но вай аў тар скай рэ дак цыі спек так ля «Ства рэн не све ту» 

ад бу дзец ца ўжо ў ня дзе лю, 8 снеж ня, на ступ ныя па ка зы 

пры зна ча ны на 10 і 19 снеж ня.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Увесь са не та рый Ян кі Ку па лы са бра лі пад ад ной вок-

лад кай на 16 роз ных мо вах, пры чым не ка то рыя пе ра кла ды 

бы лі зроб ле ныя ад мыс ло ва для збор ні ка і апуб лі ка ва ныя 

ўпер шы ню. Кні га, ство ра ная з іні цы я ты вы Дзяр жаў на га лі-

та ра тур на га му зея на род на га паэ та Бе ла ру сі, так і на зы ва-

ец ца — «Ян ка Ку па ла. Са не ты». Яна ўба чы ла свет сё ле та ў 

вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра», а дня мі бы ла прэ зен-

та ва ная для гра мад скас ці.

Удзел у ім прэ зе ўзя лі дып ла ма ты кра ін, на мо вы якіх пе-

ра кла дзе ны са не ты пес ня ра, — Над звы чай ны і Паў на моц ны 

Па сол Сла ва кіі Ёзаф Мі гаш, пер шы сак ра тар па соль ства 

Укра і ны Іван Баш няк і трэ ці сак ра тар па соль ства Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі ў Бе ла ру сі Ма рыя Да нец, а так са ма пе ра клад чык 

бе ла рус ка га паэ та на кі тай скую Лі Цзо. Дзя ку ю чы Цэнт ру 

на цы я наль ных куль тур і філ фа ку БДУ гос ці прэ зен та цыі па-

чу лі вер шы на ар мян скай, укра ін скай, лі тоў скай, та тар скай, 

гру зін скай, серб скай, сла вац кай, рус кай — і, на ту раль на, на 

бе ла рус кай мо ве.

Ды рэк тар Дзяр жаў на га 

лі та ра тур на га му зея Ян кі Ку-

па лы Але на Ляш ко віч, якая 

ра зам з мі ніст рам ін фар ма-

цыі Аляк санд рам Кар лю ке-

ві чам вы сту пі ла скла даль-

ні кам збор ні ка, на га да ла: 

упер шы ню 22 ку па лаў скія 

са не ты на мо ве ары гі на лу і 

ў пе ра кла дзе на 7 еў ра пей-

скіх моў бы лі прад стаў ле ныя 

ў ад ным збор ні ку 17 га доў 

та му, ка лі шы ро ка ад зна ча-

ла ся 120-год дзе з дня на ра джэн ня паэ та. Ця пер геа гра фія 

пе ра кла даў іс тот на па шы ры ла ся, а на рус кай і іс пан скай 

са не ты за гу ча лі на ноў у пе ра ла жэн нях Мак сі ма За мша ва 

і Ан хе лы Эс пі но сы Ру іс. «Но выя пе ра кла ды свед чаць пра 

жы вую ці ка васць да бе ла рус кай кла сі кі ў све це, пра той ня-

спын ны твор чы по шук па ра зу мен ня, ка лі мо ва мас тац ка га 

тво ра дзя ку ю чы руп ліў цам-пе ра клад чы кам ста но віц ца па-

чат кам сяб роў ска га дыя ло гу па між на ро да мі і кра і на мі», — 

упэў не ны ўкла даль ні кі вы дан ня.

Уба чыць, па гар таць, а так са ма на быць яго мож на ў му зеі, 

пры чым вар та па спя шац ца, бо ты раж збор ні ка, за зна чым, 

аб ме жа ва ны — уся го 250 па асоб ні каў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Праў да, з раз ма хам: у Па ла цы мас-

тац тва пра хо дзіць ІV Бе ла рус кая тры е-

на ле су час на га дэ ка ра тыў на-пры клад-

но га мас тац тва.

У мас та коў ёсць не толь кі фар бы! 

Мас тац кія тво ры мо гуць быць вы раб-

ле ныя з ме та лу, ні так, тка нін, ску ры, 

шкла... Ды і на огул усе маг чы мыя ма-

тэ ры я лы мо гуць спа лу чац ца па між са-

бой, утва ра ю чы не ве ра год ную кам па-

зі цыю, што здоль ная не прос та аздаб-

ляць пра сто ру (у сэн се дэ ка ры ра ваць), 

а на паў няць яе дум кай ці воб ра зам. 

Сут нас цю. Па зна ча ю чы пры сут насць 

ча ла ве ка ў све це. Дэ ка ра тыў на-пры-

клад ное мас тац тва, што па каз вае су-

час ная Бе ла русь, здо ле ла здзейс ніць 

не ве ра год нае. Яно і тра ды цыю за хоў-

вае, але і, ад штур хоў ва ю чы ся ад яе, 

дае во лю фан та зіі — ся гае ў ма рах ці 

не да кас міч ных вы шынь, спра бу ю чы 

пе ра адоль ваць пра сто ры.

Не, без умоў на, гэ та ўсё ці ка ва най-

перш тут і ця пер. А шмат якія тво ры на-

огул про сяц ца ў ха ту на сця ну, асаб лі ва 

ў ха ла ды — га бе ле ны, на прык лад. Дый 

ліх та ры кі ка ля ро выя абя ца юць больш 

свят ла ў ка рот кі дзень. Мас тац кае 

шкло за ча роў вае прос тас цю, але ў той 

жа час на поў не на сцю фор маў — вось 

пад та кія ва зы і квет кі не па трэб ныя. 

Фор мы мо гуць згад вац ца, быць не ві-

да воч ны мі, але праз іх аў та ры ні бы-

та за гад ва юць нам ша ра ду. Ці на огул 

гу ля юць у хо ван кі — вар та прай сці ся 

між роз ных плос кас цяў, якія па дзя ля-

юць пра сто ру, каб ад чуць яе бяс кон цыя 

маг чы мас ці ды не згу біц ца...

Дэ ка ра тыў на-пры клад но му мас тац-

тву трэ ба пра сто ра — і яму яе да лі. 

Па лац мас тац тва за хоп ле ны твор ца-

мі, якія ба чаць у тра ды цыі гле бу для 

раз віц ця на ва тар скіх по шу каў. Для іх 

экс пе ры мент каш тоў ны тым, што да-

па ма гае тра ды цый ным тэх ні кам жыць 

і раз ві вац цца. У гэ тым ар га ніч ным су-

іс на ван ні — вя лі кая муд расць: тут ня ма 

су пя рэч нас цяў, а ёсць уза е ма да паў-

нен не. Ад сюль і агуль нае ўра жан не: 

мас тац тва шмат, і яно грэе, ства рае 

ат мас фе ру, гар ма ні зуе пра сто ру. Вось 

і стар шы ня Са ю за мас та коў Ры гор 

СІТ НІ ЦА не ха ваў за хап лен ня ад ра бот 

твор цаў, што пра цу юць у гэ тым кі рун-

ку: «Вы тыя, хто мя не заў сё ды ра дуе, 

заў сё ды і здзіў ляе». Стар шы ня сек цыі 

дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац-

тва Са ю за мас та коў, ку ра тар вы ста-

вак Іры на КУЗ НЯ ЦО ВА па га дзі ла ся: 

экс па зі цыя атры ма ла ся пры го жая.

На ту раль на, што тэр мін у тры га ды 

(як пра во дзіц ца тры е на ле) да зва ляе 

на за па сіць тво раў і вы браць са праў-

ды най леп шыя, па-май стэр ску ство ра-

ныя і не ар ды нар ныя, ся род якіх ёсць 

ад мыс ло выя арт-аб' ек ты, ін ста ля цыі. 

У той жа час асоб ным мі ні-су све там у 

ме жах вя лі кай экс па зі цыі з'яў ля ец ца 

вы стаў ка мі ні-тэкс ты лю, у якой бя руць 

удзел і май стры з Укра і ны.

— Тры е на ле мы ар га ні за ва лі як 

свя та дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас-

тац тва і мас тац ка га тэкс ты лю. Гэ тая 

вя лі кая вы стаў ка — па каз чык ста ну 

кі рун ку на сён няш ні дзень. Ра дуе, што 

май стры ў ак тыў ным по шу ку, уклю-

ча юц ца но выя ма тэ ры я лы, мож на ба-

чыць но выя мас тац кія ра шэн ні, — ад-

зна чае кі раў нік сек цыі мас тац ка га 

тэкс ты лю, ку ра тар вы стаў кі Воль га 

РЭ ДНІ КІ НА. — І тэкс тыль не ста іць на 

мес цы. Доб ра ба чыць, як пра цу юць 

ма ла дыя мас та кі, та му што на тхняц ца 

мож на як у сва іх ста лых ка лег, так і 

ў мо ла дзі. Вель мі даў но ў нас не бы-

ло асоб ных пра ек таў па мі ні-тэкс ты лі. 

Але ў Еў ро пе гэ та да во лі па пу ляр ны 

кі ру нак, бі е на ле тэкс ты лю пра хо дзяць 

рэ гу ляр на. Мы спа дзя ём ся, што так-

са ма вый дзем на двух га до вы цыкл 

і ўклю чым ся ў між на род ны рух, што 

аб' яд но вае твор цаў, якія пра цу юць у 

гэ тай тэх ні цы. Аса біс та мя не ра дуе, 

што мож на па ба чыць шы ро кі спектр 

мас тац кіх ра шэн няў. Мі ні-тэкс тыль — 

удзяч ная гле ба для апра ба цыі но вых 

ма тэ ры я лаў: да зва ляе гэ та зра біць 

ма біль на, а ў та кім фар ма це мож на 

хут ка ад чуць не ча ка ныя ра шэн ні. Та му 

па трэб ныя рэ гу ляр ныя вы стаў кі.

Сён ня ўжо не трэ ба да каз ваць, што 

дэ ка ра тыў на-пры клад ное мас тац-

тва — са ма да стат ко вы кі ру нак, та кі ж, 

як і стан ко вы жы ва піс, на прык лад, ці 

гра фі ка. Хоць і бы лі ча сы, ка лі гэ та 

ра зу ме лі не ўсе на ват у твор чым ася-

род ку, а ў тым жа Па ла цы мас тац тва 

для ДПМ бы ла ад ве дзе на асоб ная за-

ла. Ця пер за лы ма ла, і справа зу сім не 

ў коль кас ці...

— Дэ ка ра тыў на-пры клад ное мас-

тац тва больш скла да нае па вод ле сва-

ёй мо вы — яна больш аб агуль не ная, 

не пра мая, — ад зна чае мас тацт ва-

знаў ца Ла ры са ФІН КЕЛЬ ШТЕЙН. — 

І ў твор цаў гэ та га кі рун ку заў сё ды быў 

больш шы ро кі по гляд, яны іс на ва лі не 

ў сва іх жы ва піс ных ці скульп тур ных 

кел лях, а ў вя лі кай пра сто ры ін тэр'-

ераў, роз ных — на сты ку — тэх нік і 

ма тэ ры я лаў. Сён няш няя вы стаў ка — 

вя лі кая кар ці на гіс то рыі дэ ка ра тыў на-

пры клад но га мас тац тва, якое ў нас 

зна хо дзіц ца ця пер на са мым пі ку: ні 

ў якім ін шым мас тац тве не ро біц ца 

столь кі экс пе ры мен таў. Гэ та ві зі тоў-

ка бе ла рус ка га мас тац тва, тое, што 

з го на рам мо жа прад стаў ляць сваю 

кра і ну.

І кра і на па він на пра гэ та ве даць, 

ба чыць, ра зу мець.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

НА СТЫ КУ 
ТЭХ НІК І МА ТЭ РЫ Я ЛАЎ

Гэ та га ча ка лі тры га ды, 
а тво ры дэ ман стру юц ца толь кі 10 дзён

Гран-пры тры е на ле дэ ка ра тыў на-

пры клад но га мас тац тва пры су джа-

на Свят ла не Ба ран коў скай, Тац ця-

не Мак ля цо вай-Якаў ле вай (пра ект 

«Бе лы шум»).

У на мі на цыі «За ха ван не тра ды-

цый» ад зна ча ны:

За работу з ке ра мі кай, шклом, 

ме та лам і ў ін шых тэх ні ках — Та ма-

ра Ва сюк (1-е мес ца), Тац ця на Ма-

лы ша ва (2-е мес ца), Фа і на Ха мі ніч 

(3-е мес ца).

За ра бо ты, вы ка на ныя ў тэх ні ках 

га бе ле ну, ткац тва, рос пі су па тка ні не 

і ін шых тэх ні ках мас тац ка га тэкс ты-

лю — Ала Не па ча ло віч (1-е мес ца), 

Га лі на Кры ва блоц кая (2-е мес ца), 

На тал ля Лі соў ская (3-е мес ца).

У на мі на цыі «На ва тар ства»:

Най леп шыя ра бо ты, вы ка на ныя 

ў тэх ні ках ке ра мі кі, шкла, ме та лу, 

дрэ ва ды ін шых ства ры лі Мі ка лай 

Кузь міч (1-е мес ца), Воль га Са зы-

кі на (2-е мес ца), Жан на Ма ро за ва 

(3-е мес ца).

Ад па вед на ў тэх ні ках га бе ле ну, 

ткац тва, рос піс па тка ні не, вы шыў-

цы ды ін шых тэх ні ках мас тац ка га 

тэкс ты лю мес цы раз мер ка ва лі ся та-

кім чы нам: Воль га Рэ дні кі на, Але на 

Оба да ва, На стас ся Арайс.

У на мі на цыі «Ін ста ля цыя» пе ра-

мож ца мі ста лі Тац ця на Ко зік, Іры на 

Куз ня цо ва, Хрыс ці на Вы соц кая.

Су гуч чаСу гуч ча

Тэ атрТэ атр
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прад стаў ляе 

но вую 
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«Ства рэн не све ту»

Па дзеяПа дзея

Тац ця на Мак ля цо ва-Якаў ле ва. 
«Бе лы шум» (сет ка, па пе ра).
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