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ДЗЕНЬ «Т»
Героі для сучаснага тэатра:
ад Соф'і Гальшанскай да Уладзіміра Мулявіна
Беларускай драматургіі на
тэатральнай сцэне становіцца больш. Нашы тэатры
сталі звяртацца да гістарычных асоб, да айчыннай
класічнай літаратуры, увасабляючы яе ў сучасным
прачытанні.
Але ж у тэатры хочацца ўбачыць і сябе збоку, праз пастаноўкі пра беларусаў ХХІ стагоддзя — і вось пакрысе прыходзіць
на сцэну беларуская «новая
драма», добра вядомая за межамі нашай краіны… Размовы
пра стан айчыннага тэатральнага мастацтва ажыўляюцца напрыканцы сакавіка — бліжэй да
Міжнароднага дня тэатра. Свята — гэта нагода не толькі для
радасці, але і для пэўнага аналізу: куды наш беларускі тэатр
рухаецца. І што ў ім ёсць уласна
беларускага? Таму прысутнасць
на айчыннай сцэне п'ес, опер,
балетаў і мюзіклаў беларускіх
аўтараў і стала сёлета галоўнай
тэмай для абмеркавання.

зеку тар» (працяг «Рэвізора»).
Высветлілася потым, што аўтар
яе Аляксей Дудараў, а працяг
гогалеўскай тэмы аказаўся цікавы і актуальны для пастаноўкі
на сцэне. Мы звяртаемся і да
маладых беларускіх аў тараў.
Мікалай Рудкоўскі напісаў інсцэ ні роў ку па вод ле «Бе саў»
Дастаеўскага. І можна сказаць,
што наш тэатр сапраўды нацыянальны. Але нацыянальнае ў
сучасным беларускім тэатры, на
наш погляд, — гэта не толькі мова, а наогул прыналежнасць да
пэўнай нацыі, актуальнасць тэм
менавіта для яе. Мы сведчым:
спек такль рускага драматычнага тэатра імя Горкага можа
быць нацыянальным па ду ху.
Такім, на нашу думку, павінен
стаць новы праект «Пясняр»,
прысвечаны Уладзіміру Мулявіну, п'есу пра якога напісаў
Васіль Дранько-Майсюк. Цяпер
вырашаецца пытанне гэтай пастаноўкі з дапамогай дзярж-

«ХРУСТАЛЬНУЮ ПАЎЛІНКУ» — У ДОБРЫЯ РУКІ
Галоўную прафесійную тэатральную прэмію «Хрустальная
Паўлінка» ў Міжнародны дзень тэатра атрымаў народны артыст Беларусі Тадэвуш КОКШТЫС, які працуе ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Я. Коласа.
«Хрустальны анёлак» за таленавітае жыццё ў лялечным тэатры прысуджаны артысту Беларускага дзяржаўнага тэатра
лялек Аляксандру КАЗАКОВУ.
«Хрустальную зорку» за вялікі ўнёсак у развіццё тэатральнага
мастацтва атрымала рэжысёр Нацыянальнага акадэмічнага
драматычнага тэатра імя Горкага Валянціна ЕРАНЬКОВА.
«Хрустальная кветка» за яркі дэбют уручана артысту-вакалісту Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага
тэатра Аляксандру ГЕЛАХУ.
Якія ж фантас тычныя людзі — слу жыцелі тэатра! У іх
свята, ім бы разняволіцца ды…
А яны не пра сябе, а ўсё пра яго,
гледача, клапоцяцца: ствараюць
для яго капуснікі, прэм'еры, ладзяць сустрэчы. І разважаюць
пра сваё самае балючае:
— Уявіце сабе, што мы, Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Горкага, які
вядомы як «рускі», вырашылі
пражыць сезон з беларускай
драматургіяй! — пераконваў
дырэктар тэатра Эдуард ГЕРАСІМОВІЧ. — Калі нехта сумняваецца, што, маўляў, няма
чаго ставіць, то мы тут іранізуем: беларуская класіка можа
быць актуальная заўсёды. Напрыклад, Барыс Луцэнка ажыццявіў пастаноўку «Зацюканага
апостала» Макаёнка. Спектакль
атрымаў назву «Аракул». Быў
аднойчы цікавы момант, калі мы
атрымалі ананімную п'есу «Эк-

фінансавання і часткова па-за
бюджэтных сродкаў (спектакль
даволі дарагі).
— Мы спрабуем і без вялікіх
грошай нешта рабіць, — дадае
Аляксандр ПЯТРОВІЧ, дырэктар Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага му зыч на га
тэатра. Напрыклад, у нас з'явіўся першы беларускі мюзікл
«Соф'я Гальшанская» на музыку Уладзіміра Кандрусевіча, які
карыстаецца цікавасцю ў публікі
ў Мінску. Але гэты спектакль мы
плануем паказаць 24 мая ў Гальшанах на адкрытай пляцоўцы:
прывязём гісторыю людзям, якія
дыхаюць яе паветрам, часам не
думаючы пра гэта…
— У Вялікім тэатры оперы і
балета ў апошнія гады з'явіліся
цікавыя беларускія творы: гістарычная опера Яна Голанда
«Чужое багацце нікому не служыць», опера Дзмітрыя Смольскага «Сівая легенда» і балет

Вячаслава Кузняцова «Князь
Вітаўт». У балеце з'явіўся цікавы сучасны спектакль на музыку
Алега Хадоскі «Зала чакання».
Мы не збіраемся спыняцца. Ёсць
планы абнавіць оперу Уладзіміра Солтана «Дзікае паляванне
караля Стаха». Яна ёсць у афішы тэатра, але спектакль можа
мець новае аблічча. Ёсць перспектыва, што будуць з'яўляцца
іншыя беларускія творы: магчыма, балет Сяргея Картэса, які
хацелася б паставіць у эксперыментальным стылі. Таксама цікавай падаецца опера Уладзіміра
Солтана «Пані Ядзвіга», якая не
была пастаўлена ў тэатры ў свой
час. Але цяпер мы паглядзелі на
яе па-новаму і вырашылі, што гэта можа быць цікава. Уладзімір
Солтан — цудоўны кампазітар,
меладыст. Калі б не заўчасная
гібель, то яшчэ б нас шмат чым
радаваў. Яго музыка падабаецца публіцы, таму мы вырашылі звярнуцца да непастаўленай
оперы, — патлумачыў Уладзімір
РЫЛАТКА, намеснік дырэктара Беларускага дзяржаўнага
акадэмічнага Вялікага тэатра
оперы і балета Беларусі.
— Наш тэатр калісьці ствараўся дзеля таго, каб прапагандаваць беларускую драматургію,
якой на пэўным этапе было мала, — адзначыў мастацкі кіраўнік Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі Аляксандр ГАРЦУЕЎ. — Я б не сказаў, што гэтая праблема застаецца актуальнай да сёння. На ўсёй
постсавецкай прасторы і нават
па-за ёю гавораць пра маладых
таленавітых аўтараў з Беларусі,
якія ствараюць у рэчышчы «новай драмы». Нават у Манголіі
ідзе спектакль паводле Дзмітрыя
Багаслаўскага. У нас у тэатры
ёсць адна пастаноўка «Ціхі шэпт
сыходзячых крокаў». Я збіраюся
паставіць п'есу «Любоў людзей».
А ў маі плануем «Вечар сучасных
беларускіх камедый». У тэатры
розныя спектаклі павінны быць:
не толькі тыя, якія ствараюцца
«на публіку», каб людзі маглі
адпачыць, але і сур'ёзныя, калі
тэатр задае пытанні, абуджае да
пошуку адказаў.
Калі мы маем наш беларускі тэатр, які існуе дзеля нашага
грамадства, то разам са спектаклямі паводле сусветных аўтараў хочацца бачыць пастаноўкі, дзе ідзе размова пра наша
жыццё, тых людзей, якія ствараюць сённяшнюю Беларусь, пра
тое, чым яны жывуць і што для
іх важна.
Ларыса ЦІМОШЫК.

 Вершасклон

КОЛЕРЫ
АЙЧЫНЫ
— …Вось наш крыж, — сказала бабуля дзяўчынцы і паказала,
як трэба прыкладвацца да святыні.
— Прыгожы, — заўсміхалася дзяўчо. — А наш — гэта значыць
мой?
— І твой таксама. Ён усім належыць.
Мінск. Дзяржаўны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь. Чацвер. Паломніцтва: толькі адзін дзень адкрыты для наведвальнікаў музея славуты Крыж Ефрасінні, які быў пераствораны
напрыканцы ХХ стагоддзя брэсцкім ювелірам-віртуозам Мікалаем Кузьмічом. Сапраўдная рэліквія страчана. Але рэліквія з намі: у ёй усё, як у крыжы майстра Лазара Богшы, усе
драбніцы і часцінкі святыняў. І адноўлены крыж — таксама
святыня. Яна прыехала ў Мінск з Полацкага Свята-Ефрасіннеўскага манастыра толькі ў дні адкрыцця выставачнага
праекта «Дзесяць стагоддзяў мастацтва Беларусі». Выстава,
якая стварае вобраз краіны тымі колерамі і адценнямі, што
ёй найбольш пасуюць.

Белы, як чысты аркуш
Гэты праект трэба было зрабіць: у ХХ
стагоддзі нарадзіўся і прасоўваўся міф пра
тое, што беларускае мастацтва стваралася
ў савецкі час. Гэта наогул бяда Беларусі,
што падобныя міфы адлучылі нас ад вялікай часткі прафесійнай мастацкай культуры. І таму стваралася ўражанне, што і ў
выяўленчым мастацтве мы нічога не мелі,
і ў музыцы — усё «не нашы», а літаратура
ўзнікла, натхнёная рэвалюцыйнымі павевамі канца ХІХ — пачатку ХХ стст. І гэтак
далей. Але ж вось, калі ласка: кніга Сімяона Полацкага «Посах кіравання» 1667 года
выдання — зварот з нашых абшараў да
суседніх, да тых, хто быў не супраць павучыцца ў ліцвінскага манаха. Пабачыць яе
можна на выставе. Як і «Статут Вялікага
Княства Літоўскага», вернуты на радзіму.
А вось абразы — з калекцыі нацыянальнага мастацкага музея. Абразы нашы такія
блізкія сэрцу: вельмі чалавечыя, а царскія
вароты — як царскія падарункі таленавітага майстра Богу.
Талентамі зямля прырастае. Па талентах
яе пазнаюць. З таленту і ўмення і жадання
ствараць нешта і ўзрастае. Вось хоць бы

палюбіць. Выстава «Дзесяць
стагоддзяў мастацтва Беларусі» дазваляе і адкрыць для
сябе тое, чаго ў свядомасці,
можа быць, дагэтуль не было. Але ўсё можна зафіксаваць — на чыстым аркушы
любое адценне бачыцца выразна.

Праект у першую чаргу
асветніцкі: усе набыткі айчыннай культуры за апошнія
дзесяць стагоддзяў сістэматызаваны, падаюцца ў кантэксце эпох (ад візантыйскай
традыцыі да найноўшых эпох, калі мастацтва стала развівацца ў дыялогу культур),
знаёмяць з новымі найсучаснымі плынямі.
Такі падыход дазваляе лепш зразумець:
чаму некаторыя творы ўспрымаюцца як
шэдэўры. Чаму яны насамрэч — шэдэўры.
Праўда, перад арганізатарамі стаяла абсалютна недасягальная задача — паказаць
усё багацце ў адным праекце. Аказалася,
што паказаць ёсць што, даводзілася выбіраць тое, што найлепш сведчыць пра час
і развіццё ў ім беларускай культуры. У выніку ў экспазіцыі прадстаўлены 500 экспанатаў з 29 музеяў краіны, карпаратыўных
і прыватных калекцый.
— Наведвальнікі ўбачаць багацце беларускай гісторыі і ўнікальнасць культуры.
Для таго, каб прадставіць усё, што хацелася, нам давялося зняць частку пастаяннай
экспазіцыі (не хапала плошчаў), — адзначыў дырэктар Нацыянальнага мастацкага
музея Уладзімір Пракапцоў.
Блакітны — колер светлых надзей. І яны
спраўджваюцца дзякуючы таму, што ёсць

Яўген Зак «Арлекін (П’еро)».

Таму словы паэтаў аднаго
народа мо гуць быць зразумелыя і блізкія прадстаўнікам
другога народа. І не аднаго. У
Туркменіі быў такі паэт, які жыў
у ХVІІІ стагоддзі, але перажыў
свой час. Яго імя Махтумкулі.
А цяпер яго імя носяць універсітэты і бібліятэкі, з яго іменем
звязваюць высокія ўзнагароды.
Вялікія паэты існуюць па-за часам.
Рыгор Барадулін звярнуўся да перакладаў вершаў Махтумкулі, таму што ён таксама
паэт па-за часам. І ён паэт
не аднаго народа, калі ўмее
адчуць душу прадстаўніка іншай культурнай супольнасці.
Ён сапраўды праз вершы размаўляў з людзьмі і выкарыстоў ваў лю бую маг чы масць
гэта зрабіць — і праз уласную
творчасць, і праз думкі сваіх
папярэднікаў з розных краін.
І вось чытаеш яго пераклады
і разумееш: паэзія — гэта голас вечнасці, іскрынкі Боскага рэчыва, якое так імкнуцца
знайсці навукоўцы. А паэты
яго — нясуць. Яны яго пакідаюць пасля сябе. Па-за эпохамі.
Па-за краінамі. Яны рэтранслююць муд расць су свету. І
злучаюцца з ім, калі сказалі
галоўнае. Паслухаем?

МАХТУМКУЛІ
Агонь тугі
Лепш палахлівец,
чым сараматнік, —
Збаіцца быць,
дзе рады ўсе парадзе.
Хоць зубы — шчыт,
акраса губ — язык,
Не ў кожным радасць
свеціцца паглядзе.
Язык трымае мудры як мацней,
Брахун паклёпы ўзводзіць
на людзей,
Застаўшыся без ружы, салавей
Пра ружу марыць,
а на мёд не сядзе.
Пабач, як кон б'е
дзідай навылёт,
Збірае сродкі на кругазварот.
Адчайныя пускаюць шаблі
ў ход,
Сябе знішчаюць палахліўцы
ў звадзе.
Кон волю душ пускае на таргі,
Свет круціць кола часу
ў бок другі.
Фрагі, ў табе гарыць агонь тугі,
У аднаго, непадуладны здрадзе.

Адчай
Кон, што рабіць мне, адкажы,
Вачэй маіх ты ўзяў святло.
Цяпер я сам сабе чужы,
Калі адчуў цямніцы тло.
Кон, што ты натварыў, зірні:
Кінжал бярэш не з дабрыні,
Ты паліш жыцці на агні,
Каб аднаму дзічэй было.
Кон, хіжыя твае ваўкі
Краіну клычаць на шматкі,
Боль ятрыць мой табе з рукі,
Прыйшоў ты, каб смялела зло.

Фрагі, твой у палоне птах
Увысь не ўскіне крыл размах,
Дарма я ўбачыць брата праг,
Прыйшоў ты — гневу прыбыло.

Свет, ад рук тваіх
Душы маёй гарэць агнём
да скону,
Усе згрызоты, свет, ад рук тваіх,
Уздрыгне сем слаёў зямлі
ад стогну,
Усе турботы, свет, ад рук тваіх.
Ад жорсткасці, о свет,
тлумее розум,
У сэрцы сум расстання
верыць крозам,
Парыў ідзе насуперак пагрозам,
Усе самоты, свет, ад рук тваіх.
Ты — блудалюб,
што не трымае слова,
Сваю каханку ўтойвае сурова,
Ты шаху даў убранне
жабракова,
Усе журботы, свет, ад рук тваіх.
Дзе той, што разам з скарбам
заглынуты?
Дзе той, што сам сабе абраў
пакуты?
Дзе сад вясновы,
водарам крануты?
Усе маркоты, свет, ад рук тваіх.
Фрагі, ад слоў тваіх
смуткуюць людзі,
Маўчаць мядовамоўцы
ў перапудзе,
Усмешак зорнаночых
меней будзе,
Усе пяшчоты, свет, ад рук тваіх
Пераклаў Рыгор БАРАДУЛІН



Аляксандр Малей «Халодны жывапісны
аб’ект», 2013 г.

Гаўрыла Вашчанка «Юнацтва», 1971 г.

на старажытныя ўпрыгажэнні паглядзець: з
золата і звычайнага металу, але зробленыя
так, што і цяпер бы царыцай у іх выглядала!
Бранзалеты і завушніцы, ці яшчэ цікавая дэталь — скроневыя колцы. Можна спакойна
сучасным дызайнерам узяць ідэю на ўзбраенне: мода шукае арыгінальнае — дык чаму
ж не ва ўласнай культуры?
У гэтым кантэксце ў Беларусі павінна
пачацца мода на любоў да мастацтва. Калі штосьці ведаеш, то не можаш гэта не

цікавасць да айчыннай культуры з боку тых,
хто хоча бачыць краіну багатай у любым
сэнсе. Пачаткам здзяйснення самых смелых мар і надзей была выстава з калекцыі
«Белгазпрамбанка», якая знаёміла з творамі мастакоў парыжскай школы. Беларусь
убачыла карціны тых, пра каго можна было
чытаць: Суціна, Кікоіна, Царфіна ды іншых
мастакоў, якія былі родам адсюль. І вось жа
вяртаюцца сюды з асобнымі творамі, якія
адшукваюць за мяжой і выкупаюць аргані-

У Слоніме тэатральнае наваселле
Слонімскі дзяржаўны драматычны тэатр пераехаў у новае
памяшканне. 24 гады тэатральны калектыў чакаў наваселля. І вось нарэшце радасны дзень наступіў.

З нагоды гэтай падзеі ў цэнтры горада арганізаваны кірмаш
народных промыслаў, выставы карцін мясцовых мастакоў, продаж розных тавараў слонімскіх вытворцаў. Пасля ўрачыстага
адкрыцця слонімцы, а таксама госці горада, пазнаёміліся з інтэр'ерам тэатра, а потым у прыгожай зале на 196 месцаў паглядзелі
прэм'еру спектакля па п'есе Янкі Купалы «Паўлінка» ў сучаснай
інтэрпрэтацыі галоўнага рэжысёра тэатра Васіля Сяўца.
Сяргей ЧЫГРЫН. Фота аўтара.
Сцэна са спектакля
«Паўлінка».

праекту ХХ стагоддзя С. Войчанкі і У. Цэслера). Але на ХХ стагоддзі ўсё не спыняецца…
— Мне здаецца, што гэты праект унікальны не толькі эксклюзіўнасцю. Будзе шмат крытыкі: чаму
абраны менавіта гэтыя экспанаты. Будуць спрэчкі, асабліва за
«Метамарфозы ХХ стагоддзя», —
прызнаецца старшыня праўлення
«Белгазпрамбанка» Віктар Бабарыка. — Для нас унікальнасць пры
ўсёй мастацкай каштоўнасці не ў
гэтым. Я не думаў, што ў адным
месцы мы можам сабраць у такой
колькасці разнапланавых людзей,
музеяў і экспанатаў. Унікальнасць
менавіта ў гэтым: у нас ёсць нешта такое, дзеля чаго, ахвяруючы
ўсімі нашымі адрозненнямі, мы
аддадзім самае лепшае. Ёсць
ідэя, якая аб'яднала нас, такіх розных — музейных работнікаў, бізнес, прыватных калекцыянераў, і
мы працавалі супольна.

Чырвоны,
як кропля прычасця

Блакітны,
як нябёсы

ІСКРЫНКІ БОСКАГА РЭЧЫВА
Паэты прыходзяць
у свет — каб
дасканаласцю слоў
нараджаць дасканаласць
душ. Паэты пакараюць
краіны і народы —
калі кажуць пра тое,
што для іх важна, і тады
пра народы і краіны
даведваецца ўвесь свет.
Паэты размаўляюць
з людзьмі — з кожным
асабіста, і так бывае,
што гэта самае важнае
слова, якое напаўняе
сэнсам жыццё.

Фотаздымкі Марыны БЕГУНКОВАЙ.
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зацыі і нават прыватныя асобы з Беларусі.
Напрыклад, твор Хаіма Суціна «Ева», які
набылі на аўкцыёне Sotheby's за 1 мільён
860 тысяч долараў — самы дарагі экспанат.
Але для выставы з ім прыйшлося папрацаваць рэстаўратарам. Таксама, як і з «Партрэтам паэта Тамаша Зана» (аўтарства беларускага рамантыка Валенція Ваньковіча).
Да нядаўняга часу карцін гэтага мастака
наогул не было ў Беларусі, але «Белгазпрамбанк» вярнуў гэты твор, набыўшы яго ў
прыватнага калекцыянера. Насамрэч столькі імёнаў дала Беларусь свету, але, ствараючы недзе далёка, яны ўсё роўна неслі
адценні зямлі, якая дала ім жыццё.

Насычаныя, як зямля
На лагатыпе выставы — дрэва ў разрэзе. Яшчэ адзін змястоўны сімвал — як
слаі і гады ўтвараюць шырокі ствол. Глядзіш на дрэва — і не бачыш гэтых векавых
кольцаў. А насамрэч яно такое магутнае
нездарма. Усё складваецца: разнастайнае
мастацтва ХХ стагоддзя (якое паўставала
дзякуючы развіццю мастацкай адукацыі
ў савецкі час) зайграла разам з творамі
папярэдніх эпох — партрэтаў, пейзажаў
вядомых і невядомых мастакоў.
Наадварот, падкрэслены момант, што
аў тар невядомы дазваляе ўявіць, колькі
яшчэ таямніц чакаюць адкрыцця. І нават
прырода творчасці вядомых мастакоў падаецца загадкавай. Той жа Язэп Драздовіч
наколькі розным мог быць: фантастычныя
сусветы апісаў так, нібыта жыў у паралельнай прасторы. Але калі глядзіш яго маляваны дыванок, то ўзнікае думка пра тое, што
беларуская мастацкая рэчаіснасць — гэта
супольнасць паралельных прастораў, якія
плывуць кожная сваім шляхам, але ў адзін
бок. Сведчанне — іншы дыванок наіўнай
мастачкі Алены Кіш.
Зямля не церпіць пустэчы. Калі на нейкай яе тэрыторыі нічога не пасадзілі, то
нешта ўзрастае само і можа даць карысны
плод ці прыгожую кветку. Пазней тэрыторыю стануць апрацоўваць свядома, каб
нешта вырасціць. У савецкі час выраслі
пакаленні творцаў. Яны працавалі і з ідэяй, і дзеля мастацтва. Апявалі краіну (як
П. Масленікаў, Г. Вашчанка, М. Данцыг ды
іншыя). Бачылі сваю прыгажосць у жыцці (як В. Цвірка, М. Селяшчук…). І працягваюць яе бачыць навокал (Л. Шчамялёў,
Р. Батальёнак, В. Шкаруба, У. Тоўсцік…).
І працягваюць несці ідэі (Ф. Янушкевіч,
В. Шаранговіч, Р. Сітніца ды іншыя). Але
ёсць і новыя пакаленні творцаў, якія ўспрымаюць свет па-свойму праз нечаканыя вобразы — у карцінах (напрыклад, Р. Вашкевіч
з яго жоўтым тэнісным мячыкам у абсалютна «ядомым» нацюрморце), скульптурах
(напрыклад, К. Селіханаў і яго «чалавечая»
піраміда), мастацкіх аб'ектах, якія патрабуюць канцэптуальнага асэнсавання (падобна

 Кніжная паліца
Да 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі ў Беларусі з'явілася
кніга перакладаў яго твораў
пад назвай «Мастак».
Шаўчэнка быў шчодра адораны
талентамі — як паэт і мастак, асоба
адраджэнскага складу. Не проста
творца, а чалавек, які сфармуляваў
задачы для некалькіх пакаленняў
украінскай нацыі. І не толькі. Таму
што для суседніх і блізкіх па культуры
народаў дагэтуль актуальныя тэмы
любові да радзімы, адчування знітаванасці з ёй. Цяпер мы кажам «патрыятызм». Але гэтая з'ява не ўзнікае сама па сабе: жыццё дае асоб,
якія ўласным шляхам сведчаць пра
тое, што значыць гэтае паняцце.
І зразумела, чаму ў Беларусі
ладзіцца імпрэза да 200-годдзя з
дня нараджэння класіка ўкраінскай
літаратуры. Да яе правядзення да-

Калі хто яшчэ не бачыў беларускага мастацтва, то самы час
знаёміцца з ім: выстава створана
з любоўю да гледача, прычым
самага рознага, неабавязкова
абазнанага спецыяліста і тонкага знатака. Самы просты чалавек — што называецца, ад зямлі — тут не
разгубіцца і ўсё зразумее. Таму што яму
гэта тлумачаць. Творы сістэматызаваны па
тэмах і часе. Да кожнага з раздзелаў ёсць
тэкставае суправаджэнне, якое з'яўляецца
своеасаблівым гідам па беларускім часе і
мастацкіх школах. І калі хто яшчэ не з'яўляецца прыхільнікам айчыннага мастацтва,
то самы час развітвацца са стэрэатыпным
мысленнем і пачынаць яго любіць: не проста таму, што яно наша, а таму, што ў кожны перыяд развіцця яно ішло ў кантэксце
культуры сусветнай. А было і так, што на
самай высокай хвалі, якая да нас дакацілася, на жаль, нясвоечасова. Але яго трэба ведаць, каб лепш разумець: што ёсць
наша Беларусь, з чаго яна паўставала, як
умела аднаўляцца пасля страт. Як уваскрасала для новага развіцця (згодна з Боскім
таінствам). І ўсё гэта сказана ў мастацтве і
ілюструецца праз яго.
— Ідэя праекта нараджалася ў «Белгазпрамбанку». Тое, што робіць банк (вяртанне
на радзіму гістарычнай спадчыны Рэспублікі Беларусь, папулярызацыя беларускага
мастацтва), — гэта грамадзянская пазіцыя,
місія. Мы, акцыянеры «Белгазпрамбанка»,
аднадушна падтрымалі гэты праект. Экспазіцыя створана з любоўю і вялікай увагай і
логікай, крок за крокам адкрывае старонкі
беларускай гісторыі, — сказаў на адкрыцці старшыня савета дырэктараў «Белгазпрамбанка», намеснік праўлення, начальнік фінансава-эканамічнага дэпартамента
«Газпрам» Андрэй Круглоў.
— Дзіўна тое, што праект «Дзесяць стагоддзяў мастацтва Беларусі» паказаў цуды
арганізацыі, вынаходлівасці. Ён зроблены на самым высокім узроўні і за вельмі
кароткі тэрмін — усяго 9 месяцаў, — адзначыў міністр культуры Беларусі Барыс
Святлоў. — Каб умясціць у гэтай прасторы
мастацтва дзесяці стагоддзяў, трэба валодаць мастацтвам стварэння экспазіцый.

Зноў белы,
як старонка для працягу
Выстава, прадстаўленая ў год 75-годдзя
Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, будзе доўжыцца два месяцы, што дазволіць азнаёміцца з ім большай колькасці жыхароў Беларусі і замежных гасцей: падчас
чэмпіянату свету па хакеі ёсць магчымасць
прадставіць Беларусь не толькі спартыўную. За Беларуссю культурнай — стагоддзі
і імёны. З ёй інтэлект, фантазія, цудоўныя
ідэі. І талент. Што і зараджае аптымізмам:
усё калі не пачынаецца, то працягваецца.
Ларыса ЦІМОШЫК.
P. S. Гэты матэрыял больш адпавядаў
бы духу выставы, калі б замест аўтарскіх
радкоў змяшчаў бы імёны ўсіх творцаў, якіх
дала Беларусь. Але з месцам на паласе
дакладна былі б праблемы…



ПА-МАСТАКОЎСКУ:
ЧЫТАННЕ З РАЗУМЕННЕМ
лучылася пасольства Украіны ў
Рэспубліцы Беларусь. Была прадстаўлена кніга «Мастак», якая выдадзена дзякуючы спрыянню Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла
Украіны ў Рэспубліцы Беларусь
Міхаіла Ежаля і ганаровага консула Украіны ў Гродне Валянціна
Байко. Але і перакладчык Валерый
Стралко — украінец па нараджэнні.
Таму ён асабліва клапаціўся пра
тое, каб як мага больш дакладна
данесці думкі і словы Тараса Шаўчэнкі, якія па-беларуску ўжо гучалі ў перакладзе нашых класікаў.
Але развіваюцца мовы, становяцца
больш зразумелымі думкі, ды і ў
кожнага творцы наогул можа быць
сваё адчуванне Шаўчэнкі.
Ларыса ЦІМОШЫК



