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Мас так Аляк сандр Кі шчан ка мыс ліў маш-

таб на. Рас соў ваў га ры зон ты, вы хо дзіў за 

рам кі. На ват за маг чы мас ці, якія бы лі вы зна-

ча ны для пэў ных тво раў мас тац тва. Та му і 

быў са праўд ны ма ну мен та ліст — ка лі ра біў, 

дык без аб ме жа ван няў. Гэ та да ло штур-

шок ар га ні за та рам вы стаў кі, што пра цуе ў 

На цы я наль ным мас тац кім му зеі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, па-но ва му асэн са ваць твор часць 

на род на га мас та ка, які па кі нуў свет на пры-

кан цы ХХ ста год дзя.

Але ж гэ тае са мае ста год дзе яго на тхня-

ла і да ва ла пад ста вы для раз ваг, пры чым на 

ўзроў ні гра мад ства. Ча го вар ты толь кі яго 

«Га бе лен ста год дзя», які вель мі ак тыў на аб-

мяр коў ваў ся, і не толь кі ў твор чым ася род-

ку. Та му што ад люст ра ва ныя на ім лю дзі, 

пра якіх най больш га ва ры лі ў ХХ ста год дзі 

(і неаба вяз ко ва ста ноў ча — пра Ста лі на, 

на прык лад), па дзеі, ка лі за клад ва ла ся ча ла-

ве чая гіс то рыя, — ад Но е ва каў чэ га і да лей, 

да Ісу са Хрыс та і пры хо ду маг чы ма га Ан ты-

хрыс та. Та му, што воб ра зы, ство ра ныя мас-

та ка мі, ча сам са праў ды з`яў ля юц ца ў жыц-

ці, іх прад чу ван ні спраў джва юц ца, а тво ры 

бы ва юць пра ро чы мі, хо чац ца ду маць, што 

Кі шчан ка су мя шчаў не су мя шчаль нае (як 

па да ва ла ся) не прос та так. Маг чы ма, ён 

ба чыў шы ро ка — не толь кі зям ное. Та му 

наз ва «Кас міч ны пі ліг рым» па суе вы стаў цы 

на род на га мас та ка Бе ла ру сі Аляк санд ра 

Кі шчан кі.

Сваё кас міч нае мыс лен не ён рэа лі за-

ваў у Бе ла ру сі. На ра дзіў ся ў Ра сіі, ву чыў ся 

ва Укра і не, але асноў ную част ку твор ча га 

жыц ця і га лоў ныя твор чыя эта пы ён пра жыў 

у Беларусі. Спры яў раз віц цю бе ла рус ка га 

мас тац тва — ма ну мен таль на га, га бе ле на-

ва га. Але тут і ця пер мы га во рым пра жы-

ва піс ца.

Тво ры роз ных тэм і жан раў апош ніх двац-

ца ці га доў жыц ця май стра сыш лі ся ў экс-

па зі цыі, хоць і зна хо дзяц ца ця пер у роз ных 

збо рах: у На цы я наль ным мас тац кім му зеі, 

сям'і мас та ка, у пры ват ных ка лек цы ях. 

Парт рэ ты, на цюр мор ты, кам па зі цыі, у якіх 

за кра на ец ца са цы яль ная праб ле ма ты ка, 

рас па вя да юць пра су іс на ван не ідэа льна га 

Ча ла ве ка і Су све ту.

«У экс па зі цыю ўклю ча ны як вя до мыя 

хрэс та ма тый ныя па лот ны май стра, так і 

тво ры, што ні ко лі ра ней не дэ ман стра ва лі ся 

шы ро кай пуб лі цы. Ся род та кіх, на прык лад, 

кар ці на «Вай на су све таў» — апош няя ра бо-

та май стра, — ад зна чае ку ра тар пра ек та 

На тал ля СЯ ЛІЦ КАЯ, вя ду чы на ву ко вы су-

пра цоў нік ад дзе ла су час на га бе ла рус ка-

га мас тац тва На цы я наль на га мас тац ка га 

му зея. — У кан цы 1970-х га доў кан чат ко ва 

сфар мі ра ва ла ся яго ўлас ная плас тыч ная сіс-

тэ ма «кас міч най» па бу до вы пра сто ры, якую 

ён сам на зваў «уся лен скім рэа ліз мам», за-

сна ва ным на ўза е ма дзе ян ні двух па чат каў: 

сім во лі кі, улас ці вай пры ёмам ма ну мен таль-

на-дэ ка ра тыў на га мас тац тва, і рэа ліс тыч най 

пе ра ка наў час ці стан ко ва га тво ра».

А яшчэ па да ец ца, што кос мас мож на на-

сіць у са бе. І неаба вяз ко ва быць фі ло са фам 

па жыц ці, бо драб ні цы Су све ту рас кі да ныя 

па зям лі. У асоб ных сю жэ тах і фраг мен тах, 

у лю дзях і іх ду шах, у па мкнен нях іс ці да лей 

і ба чыць больш. І ка лі гэ та ўсё ў ней кі мо-

мант пе ра ся гае аса біс тыя жа дан ні, то мож-

на вост ра ад чу ваць ак ту аль ныя праб ле мы 

сва ёй эпо хі. Кі шчан ка маш таб ны не толь кі 

па па ме рах тво раў, ён маш таб ны па глы бі ні 

ўспры ман ня і па плас тыч нас ці ўва саб лен ня 

твор чых ідэй, ка лі рэ ча іс насць і жы ва піс ны 

рэа лізм мо жа за хап ляць. А ці ўсё мы ве да ем 

(ба чы лі) на зям лі?

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Скан цэнт ра вац ца на дум ках 

пра па нуе сё ле та ТЭ АРТ. 

15 спек так ляў, што скла лі 

бе ла рус кую і між на род ную 

пра гра му, па вод ле 

ар га ні за та раў уяў ля юць 

з ся бе ў пэў най сту пе ні 

кан цэнт рат ідэй, раз ваг 

і эмо цый.

— Кож ны спек такль скан цэнт ра-

ва ны на не чым сва ім, важ ным, — 

ад зна чае ды рэк тар Між на род на га 

фо ру му тэ ат раль на га мас тац тва 

«ТЭ АРТ» Ан жа лі ка Кра шэў ская. 

Са праў ды, су час ны тэ атр вель мі 

роз ны, але ён не стра ціў сва ёй 

функ цыі раз маў ляць з людзь мі пра 

неш та вель мі важ нае, сур' ёз нае, 

ба лю чае, тое, што хо чац ца аб мер-

ка ваць ці вы ра шаць на ўзроў ні гра-

мад ства. — А мы хо чам га ва рыць 

пра тое, што нам ба ліць.

Та му ў асоб ны кі ру нак у рам-

ках фес ты ва лю сё ле та вы лу ча на 

пра гра ма «Тэ атр са цы яль ных да-

сле да ван няў», якая да паў няе шоў-

кейс Belarus Open. На огул пад бор 

спек так ляў бе ла рус кай пра гра-

мы — гэ та так са ма да сле да ван-

не: гра мад ства шля хам тэ ат раль-

ных прак тык. Та му што ў тэ атр мы 

хо дзім не толь кі дзе ля ад па чын ку 

ці за да валь нен ня, але і для та го, 

каб атры маць штур шок для роз ду-

маў, асэн са ван няў та го, як жы вём 

і што мо жам удас ка на ліць у са бе 

ды на во кал. І на ват сам тэ атр мо-

жа ўдас ка наль вац ца, дзе ля гэ та га 

ўлас на фес ты валь і за дум ваў ся.

— Тэ атр — гэ та жы вое мас тац-

тва, ён мо жа мя няц ца, — лі чыць 

Люд мі ла ГРА МЫ КА, ку ра тар 

пра гра мы Belarus Open. — За 

час іс на ван ня фо ру му ТЭ АРТ і 

шоў кей са, які скла да юць ай чын-

ныя па ста ноў кі, бе ла рус кі тэ атр 

змя ніў ся.

Вар та пры гле дзец ца. Стар туе 

фес ты валь з 20 ве рас ня ме на ві та з 

бе ла рус кай пра гра мы, ку ды ўвай-

шлі са мыя ад мет ныя спек так лі, 

якія вы клі ка лі рэ за нанс за апош ні 

час, дзе ёсць по шук і ідэя, ак ту-

аль насць. Дзе вя дзец ца раз мо ва 

пра нас, пра Бе ла русь. Гэ та важ на 

яшчэ і та му, што на фес ты валь за-

пра ша юц ца кры ты кі з ін шых кра ін, 

яны імк нуц ца зра зу мець, што хва-

люе лю дзей, якія жы вуць у гэ тай 

кра і не, і якія пра цэ сы ад бы ва юц ца 

ў на шым тэ ат ры. Для гэ та га ада-

бра лі восем па ста но вак: «Па ля-

ван не на ся бе» Рэс пуб лі кан ска га 

тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі (рэ-

жы сёр Стас Жыр коў), па ста ноў ку 

Юрыя Дзі ва ко ва «Пес ня пес няў» 

Цэнт ра ві зу аль ных і вы ка наль ніц-

кіх мас тац тваў ART Corporatіon, 

«Кан дзід, аль бо ап ты мізм» Ма гі-

лёў ска га аб лас но га тэ ат ра ля лек 

у па ста ноў цы Іга ра Ка за ко ва, та-

нец-спек такль «Па вет ра» Воль гі 

Ла боў кі най і тэат ра Karakulі, спек-

такль Мі ка лая Ха ле зі на і На тал лі 

Ка ля ды «Дом № 5», «Па вя то вы 

ле кар» Го мель ска га га рад ско га 

ма ла дзёж на га тэ ат ра (рэ жы сёр 

Юрый Дзі ва коў), спек такль Аляк-

санд ра Януш ке ві ча «Вар таў ні кі 

Тадж-Ма ха ла» (Цэнтр ві зу аль ных 

і вы ка наль ніц кіх мас тац тваў ART 

Corporatіon), «ГЭ ТА МЫ» Не за леж-

на га тэ ат раль на га пра ек та (рэ жы-

сёр Стас Жыр коў).

Тэ атр як са цы яль нае да сле да-

ван не і сро дак уплы ву на гра мад-

ства — кі ру нак не но вы для тых, 

хто со чыць за тэ ат раль ным ру-

хам. Але ўпер шы ню ён вы лу ча ны 

ў асоб ную част ку на між на род ным 

фо ру ме. Рых ту ем ся да зна ём ства з 

Ла ба ра то ры яй са цыяль на га тэ ат ра 

ECLAB Ва лян ці ны Ма роз, якая па-

ка жа спек такль «Род ныя лю дзі?» 

на тэ му хат ня га гвал ту. Бе ла рус-

ка-бры тан скі пра ект HUNCHtheatre 

Ула дзі мі ра Шчэр ба ня ўдзель ні чае 

з па ста ноў кай «Ле выя ды сі дэн ты», 

ство ра най па вод ле су час ных ай-

чын ных аў та раў Але ны Шпак і Анд-

рэя Дзі чэн кі. Брэсц кі тэ атр «Кры лы 

ха ло па» і Ак са на Гай ко прэ зен ту юць 

пра ект Brest Storіes Guіde, які пра-

па нуе раз мо ву на тэ му ан ты се мі-

тыз му, звяр та ю чы ся да гіс та рыч ных 

па дзей зні шчэн ня Брэсц ка га ге та.

Тэ атр як ад люст ра ван не ча-

ла ве чай гіс то рыі хо ча быць ак ту-

аль ным. Бе ла рус кі тэ атр хо ча ву-

чыц ца і асвой ваць но выя плы ні, 

па ды хо ды і спо са бы абу дзіць на шу 

не абы яка васць да са мо га жыц ця. 

І ёсць рэ жы сё ры, для якіх гэ та га-

лоў ная мэ та твор час ці. Ме на ві та 

на асо бу рэ жы сё ра звяр тае ўва гу 

«Шко ла ТЭ АРТ».

— На ша мэ та рэа лі зу ец ца па 

двух кі рун ках: най перш трэ ба па-

гля дзець, якія функ цыі ў наш час 

вы кон вае рэ жы сёр, — тлу ма чыць 

ку ра тар гэ тай част кі Аляк сандр 

МАР ЧАН КА. — А да лей трэ ба вы-

свет ліць, якія маг чы мас ці ёсць для 

па шы рэн ня та кіх функ цый.

Ву чыц ца вар та ў асоб. На-

прык лад, та кіх як Вац лаў Га вел, 

які вель мі паў плы ваў як аў тар і 

як ча ла век з моц най па сі я нар най 

энер гі яй на абу джэн не на ро даў Ус-

ход няй Еў ро пы. У ме жах Шко лы 

ад бу дзец ца па каз спек так ля «Дуп-

лет» і су стрэ ча з яго ства раль ні-

кам гру зін скім рэ жы сё рам Кан-

стан ці нам Аба шы дзэ. Яшчэ ад на 

асо ба — швей цар скі рэ жы сёр Дэ ні 

Май фер, адзін з кі раў ні коў тэ ат ра 

La Comedіe de Geneve. Пад яго кі-

раў ніц твам прой дзе рэ жы сёр ская 

ла ба ра то рыя, пад час якой удзель-

ні кі бу дуць ду маць над ства рэн нем 

спек так ля па вод ле Шэкс пі ра.

Свае асо бы ў тэ ат ры?.. Ёсць, і 

так са ма га то выя па дзя ліц ца пра-

фе сій ным до све дам, але пад час 

дыс ку сіі. Ці ка выя дум кі Дзміт рыя 

Ба га слаў ска га, Іга ра Ка за ко ва, 

Аляк санд ра Януш ке ві ча? Вя до мыя 

па ра бо це ў ай чын ных рэ пер ту ар-

ных тэ ат рах, яны па спра ба ва лі 

ся бе як вольныя мас та кі і мо гуць 

ка заць пра тое, як за ста вац ца ў 

тэ ат раль ным пра цэ се ды рэа лі за-

ваць ся бе ў мас тац тве.

І пра мас тац тва, яго су свет-

ныя ўзо ры. З імі звы чай на зна ё-

міць між на род ная пра гра ма, уся-

го ча ты ры спек так лі. Га ме раў ская 

«Ады сея» — веч ная кла сі ка, якую 

ці ка ва гля дзець у не звы чай ных ін-

тэр прэ та цы ях. Тэ атр Та лія з Гер-

ма ніі ў ме жах 25-год дзя Ін сты ту та 

Гё тэ ў Бе ла ру сі прад ста віць ад мет-

ны ва ры янт пра чы тан ня Га ме ра ад 

рэ жы сё ра Ан ту Ра ме ра Нунь е са. 

Кла січ ны тэкст бу дзе пра маў ляц-

ца на мо ве, якой не іс нуе на огул. 

Вось і маг чы маць пе ра ка нац ца ў 

тым, што тэ ат раль ны твор, на ват 

ка лі не ве да еш мо вы ар тыс таў, усё 

ад но кра нае гле да ча. Тое ж са мае 

па він на зда рыц ца пад час яшчэ 

ад на го пра гля ду — фран цуз ска га 

ха рэа гра фіч на га спек так ля «Пік-

сель». Ха рэо граф Му ра да Мер зу кі 

скі ра ва ны на дыя лог. Гэ та дыя лог 

не толь кі па між куль ту ра мі і на-

ро да мі, гэ та яшчэ дыя лог па між 

мас тац твам тан ца і ві зу аль ны мі 

3D-вы ява мі.

У дыя лог па між эпо ха мі пра па-

ноў вае ўклю чыц ца Лі тоў скі на цы я-

наль ны дра ма тыч ны тэ атр у спек-

так лі «Пло шча ге ро яў», ство ра ным 

па вод ле То ма са Берн хар да поль-

скім рэ жы сё рам Крыс ці я нам Лю-

пам. Ці быў пе ра мо жа ны фа шызм 

пад час Нюрн берг ска га пра цэ су? 

І ці не мо жа гэ та па гра жаць на шым 

су час ні кам, толь кі ўжо на ін шым 

уз роў ні і пад ін шай мас кай?..

У не чым су гуч най мо жа па-

дасца па ста ноў ка «Ста лін град» 

рэ жы сё ра Рэ зо Габ ры а дзэ. Яго 

ўлас ныя ўспа мі ны з да лё ка га мі-

ну ла га ажы ва юць праз ра бо ту ак-

цё раў з ма ры я нет ка мі. Тэ атр, які 

ска рае свет, — тэ атр шчы ры.

Кан цэнт рат шчы рас ці — вось 

ча го вар та ча каць сё ле та пад час 

ТЭ АР Ту.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Вы стаў каВы стаў ка

Ад кры ты кос мас
«Вай на су све таў» Аляк санд ра Кі шчан кі дэ ман стру ец ца шы ро кай пуб лі цы

«Кан дзід, аль бо ап ты мізм».

«Пло шча ге ро яў».

ШТО БА ЛІЦЬ
Пра тое га во раць су час ныя рэ жы сё ры

Фес ты вальФес ты валь


