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На прэ зен та цыі ві зу аль на-паэ-
тыч на га пра ек та «АКРЫ» сце ны 
Му зея су час на га вы яў лен ча га 
мас тац тва пе ра тва ры лі ся ў 
нот ны стан. На ім ад мыс ло вай 
кам па зі цы яй за гу ча лі му зыч ныя 
вер шы Ар цё ма Ка ва леў ска га 
і ме ла дыч ныя ды зай нер скія 
ра бо ты Рус ла на Най дзе на.

Су пра цоў ніц тва ў дзі ця чым ча со пі се 
«Бя роз ка» зблі зі ла твор цаў: Рус лан за-
ці ка віў ся тэкс та мі Ар цё ма, і ўзнік ла ідэя 
ства рыць су поль ны пра ект. На шля ху да 
ўза е ма дзе ян ня паэ зіі і ві зу аль на га мас-
тац тва паэ ту да вя ло ся ра біць мас тац кі 

пе ра клад вер шаў на рус кую мо ву спе цы-
яль на для ды зай не ра. Ві зу аль ныя воб-
ра зы на ра джа лі ся амаль сін хрон на і ва 
ўні сон.

Ар цём Ка ва леў скі за чы таў Рус ла ну 
Най дзе ну верш «Дзя ся ты — Га мер»: Пер-
шы,/Дру гі,/Трэ ці,/Чац вёр ты,/Пя ты,/Шос-
ты,/Сё мы,/Вось мы,/Дзя вя ты,/Га мер. Сут-
насць яго пер шым зра зу меў ся бар Ар цё-
ма, гіс то рык Сяр гей Клюц кі: да Га ме ра 
паэ ты за ста ва лі ся не вя до мы мі і зні ка лі з 
гіс та рыч на га і чы тац ка га да ля гля ду. «Хто 
ж адзі нац ца ты?», — за пы таў ся Рус лан і 
атры маў ад Ар цё ма ад каз: «Я». Іра ніч-
ная дыс ку сія знай шла ад люст ра ван не на 
26 ста рон цы кні гі, дзе імя ле ген дар на га 

ста ра жыт на грэ час ка га эпіч на га паэ та на-
бра на 240-м кег лем. А пад ім ма лень кай, 
не над та сціп лай за ўва гай па зна ча ны су-
час ны твор ца пад ну ма рам адзі нац цаць.

Кож ная ста рон ка — асоб ная гіс то рыя, 
са ма стой ны твор мас тац тва і рэ бус, які 
да вя дзец ца ад гад ваць чы та чу ўжо без аў-
тар скай да па мо гі.

На прэ зен та цыі паэ тыч на-ві зу аль на-
га пра ек та гле да чы змаг лі па чуць тлу-
ма чэн ні ства раль ні каў кні гі. Зна ё мыя з 
лі ры кай Ар цё ма Ка ва леў ска га па зна юць 
яго ра ней шыя вер шы, якія, аздоб ле ныя 
ві зу аль ны мі воб ра за мі, за гу ча лі на ноў. 
На прык лад, «Бруд ны га рад скі трып ціх» 
з да па мо гай мас тац ка га ўяў лен ня Рус-
ла на Най дзе на пе ра тва рыў ся ў жорст кі 
гра ма дзян скі верш з бар во вы мі ад біт ка мі 
і па зна кай гру пы кры ві.

Асаб лі ва ўваж лі выя чы та чы зной дуць 
шмат аса біс тых рэ чаў аў та раў, пры ха ва-
ных на ста рон ках: па ча тую плас цін ку ва лі-
до лу, што па він на ўра та ваць ад «пра та ра-
не на га, траў ма ва на га на строю без бэ зу»; 
кві ток на са ма лёт, дзе ля ціць «свет лая, 
ня зму ша ная, ма лень кая швед ка»; чэк на 
су му, роў ную вад кай адзін цы вы мя рэн-
ня не спа кою, да та ва ны днём на ра джэн ня 
аў та ра.

Лі рыч на-пя шчот ныя рад кі Ар цё ма Ка-
ва леў ска га зра бі лі ся не пры кры та эра тыч-
ны мі дзя ку ю чы бес са ром на му во ку Рус-
ла на Най дзе на.

Бо па ве рыць у сі лу эро ты кі пры му сіць 
«Пя соч ная/Пя шчо та/Пя ку чых,/Па лю ю-
чых,/Па ну ю чых,/Па чы на ю чых/Рук».

Не ка то рыя рад кі ра за рва най тэ ле-
гра май свед чаць пра бы лое шчас лі вае 

ле та; лі та ра «ш» но тай сто мы на гад вае 
пра са мо ту ў кам па ніі Ша пэ на; раз гад ка 
сну рас кры ва ец ца, ка лі ста рон ку ну мар 
12 улад коў ва еш на су праць люст ра; дыя-
мен та вае су да кра нан не з вяс ной вы клі-
кае элект рыч ныя ўспыш кі; ліс це птуш ка мі 
раз ля та ец ца па па пе ры, ха ва ю чы ад во-
се ні вый сце; а спо дак поў ні мас кі ру ец ца 
на шос тым рад ку пад лі та ру О.

Су цэль ная гуль ня, рэ бу сы, та ям ні цы 
ро біць кні гу жы вым мас тац кім аб' ек там, 
сэн саў у якім хо піць не на адзін ве чар 
ванд ро вак па між сло ва мі.

З пер ша га по гля ду не атры ма ец ца вы-
зна чыць наз ву кні гі, яе да вя дзец ца шу каць 
на ін шых ста рон ках вы дан ня. Як за ўва-
жы ла мас тацт ва знаў ца Га лі на Баг да на ва, 
сё ле та споў ні ла ся 100 га доў з мо ман ту 
на пі сан ня Ка зі мі рам Ма ле ві чам «Чор на-
га квад ра та», і гэ тая па дзея вы пад ко ва, 
але сім ва ліч на ад бі ла ся на чор на-бе лай 
гра фіч най вок лад цы.

Вы яў лен чы мі ні ма лізм мас та ка ні бы та 
пад во дзіць ры сач ку пад вер ша ва ным ла-
ка ніз мам паэ та.

Ся род сяб роў, зна ё мых, ка лег аў та-
раў на прэ зен та цыі мож на бы ло су стрэць 
фо та мас та ка Юрыя Іва но ва, тэ ат раль-
на га кры ты ка Тац ця ну Ар ло ву, кі на кры-
ты ка Люд мі лу Са ян ко ву, паэ таў Сер жа 
Мінск еві ча, Ак са ну Спрын чан і ін шых 
твор цаў.

Па сло вах мас тац ка га кры ты ка Ла ры-
сы Фін кель штэйн: «Ка лі ра бо та пад пі са-
на Рус ла нам, зна чыць, ды зайн са праў ды 
«най ден».
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— Рас па вя дзі це, як вы тра-
пі лі ў гэ тую пра фе сію?

— Я зу сім вы пад ко ва па чаў 
зай мац ца ані ма цы яй. Я ў вось-
мым ці дзя вя тым кла се ха цеў 
быць рэ жы сё рам іг ра во га кі но, 
скон чыў тэ ат раль на-мас тац кі 
ін сты тут па спе цы яль нас ці «ак-
цёр». Да рэ чы, у апош нія га ды 
мне ста лі пра па ноў ваць ро лі 
ў філь мах — і мне гэ та вель мі 
па да ба ец ца (зняў ся ў кар ці не 
«Бе лыя ваў кі» Іга ра За ба ры і ў 
не вя лі кім эпі зо дзе тэ ле пра ек та 
«Дзяр жаў ная мя жа» Іга ра Чац-
ве ры ко ва).

Я скон чыў ін сты тут, ад слу-
жыў у ар міі. Пас ля гэ та га ха цеў 
улад ка вац ца на пра цу ў Тэ атр 
кі на ак цё ра і ча каў тру пу тэ ат ра 
пас ля гаст ро ляў або ад па чын ку. 
У гэ ты час я вы пад ко ва тра піў на 
кі на сту дыю, у ад дзел ані ма цыі. 
Праз два тыд ні я зра зу меў, што 
маю спра ву з су пер мас тац твам. 
Я за быў ся, што та кое іг ра вое кі-
но, і стаў зай мац ца ані ма цы яй. 
У каст рыч ні ку бу дзе 30 га доў, 
як я тут.

— У якой тэх ні цы вы пра-
цу е це?

— На кі на сту дыі «Бе ла русь-
фільм» кож ны ані ма тар зай ма-
ец ца «сва ёй» тэх ні кай. Хтось ці 
ро біць ма ля ва ную ані ма цыю, 
хтось ці — кам п'ю тар ную пе ра-
клад ку. Я пра цую ў ма ля ва най 
тэх ні цы.

— Якія на огул іс ну юць тэх-
ні кі ства рэн ня ані ма цый ных 
філь маў?

— Ма ля ва ная, аб' ём на-ля леч-
ная, пе ра кла дач ная, кам п'ю тар-
ная ані ма цыя.

— Па тлу мач це, што з ся бе 
ўяў ляе пе ра кла дач ная ані ма-
цыя?

— Для пе ра кла дач ных філь-
маў ства ра ец ца плос кая ма ры я-
нет ка. Яна раз ра за ец ца на шмат 
час так, для якіх ма лю юц ца роз-
ныя ва ры ян ты ра тоў, ва чэй або 
эле мен таў адзен ня. А за тым па-
кад ра ва мя ня юц ца га ла ва, воп-
рат ка ці неш та ін шае. Та кім чы-
нам ства ра ец ца ілю зія ру ху.

— Коль кі ча ла век пра цуе 
над ства рэн нем ад на го ані ма-
цый на га філь ма? Якая коль-
касць ма люн каў для яго па-
трэб на?

— Над ся рэд нім дзе ся ці хві лін-
ным ані ма цый ным філь мам пра-
цуе ка ля двац ца ці пя ці ча ла век. 
Гэ та рэ жы сёр, мас так-ані ма тар, 
пра ма лёў шчык, ад мі ніст ра тар, 
ак цёр (агуч вае пер са на жаў), 
кам па зі тар і ін шыя. Для та ко га 
філь ма трэ ба на ма ля ваць пры-

клад на 70 ты сяч ма люн каў. Пра-
ца доў жыц ца дзе сяць ме ся цаў, 
ка лі не ўліч ваць час на на пі сан не 
сцэ на ра, яго за цвяр джэн не і ін-
шыя пад рых тоў чыя спра вы.

— Дзе ў Бе ла ру сі ства ра юц-
ца муль ты плі ка цый ныя філь-
мы?

— Акра мя сту дыі ані ма цый-
ных філь маў кі на сту дыі «Бе ла-
русь фільм», муль ты плі ка цы яй 
зай ма ец ца не каль кі пры ват ных 
кам па ній. Яны ро бяць трох мер-
ную, пе ра кла дач ную ані ма цыю. 
А ма ля ва ным ані ма цый ным кі-
но зай ма ец ца толь кі кі на сту дыя 
«Бе ла русь фільм».

— Коль кі ця пер су пра цоў ні-
каў на сту дыі ані ма цыі «Бе ла-
русь філь ма»?

— 25 штат ных і пры клад на 
столь кі ж па за штат ных су пра-
цоў ні каў. Па за штат ныя су пра-
цоў ні кі сту дыі — гэ та ў асноў ным 
тыя, хто пра ца ваў тут ра ней, але 
вы му ша ны быў у 90-я га ды, ра-
ту ю чы ся ад пра сто яў, з'е хаць у 
ін шыя кра і ны (част ка з іх вяр ну-
ла ся) або пра ца ваць са ма стой на. 
«Бе ла русь фільм» мае па трэ бу ў 
мас та ках-ані ма та рах ма ля ва на га 
кі но, гэ тай спе цы яль нас ці ў бе ла-
рус кіх ВНУ не на ву ча юць.

— Якіх мэ таў важ на да сяг-
нуць бе ла рус кай ані ма цыі?

— Са мае га лоў нае для яе: 
па ка заць гле да чу, што свет раз-
на стай ны і ці ка вы. Яна так са ма 
мо жа да па маг чы гле да чу за ры-
ен та вац ца ў яго пры хіль нас цях у 
су свет ным кі не ма то гра фе.

Чым пры го жая ані ма цыя? Мы 
ма ем спра ву са штуч на ство ра-
ным ася род дзем — на ма ля ва-
ным, па бу да ва ным. Ані ма тар 
мо жа на ма ля ваць пер са на жа або 
ка лі дор, у якім ён зна хо дзіц ца, 
не як па-асаб лі ва му, ства рыць ча-
роў нае ася род дзе, якое на га дае 
гле да чу неш та пры ем нае з дзя-
цін ства ці фан та зій. Мож на на ма-
ля ваць пер са на жа бяз дар на, без-
гус тоў на, пых лі ва аль бо так, што 
ён вы клі ча вы са ка род ныя па чуц ці 
ці на ват на тхніць на вер шы.

На шы дзе ці аба вяз ко ва па він-
ны гля дзець бе ла рус кія мульт-
філь мы: яны ма юць вы со кую 
якасць і пе ра да юць ра зум ныя 
дум кі. Ка лі дзі ця бу дзе гля дзець 
аме ры кан скія філь мы, у яго 
сфар мі ру юц ца пэў ныя густ, па-
няц ці. Гру ба ка жу чы, ка лі трэ ба 
бу дзе ра біць вы бар пры на быц ці 
рэ чаў, ён зро біць вы бар на ка-
рысць аме ры кан ска га та ва ру, та-
му што гэ та яму блі жэй і больш 
зра зу ме ла. Мы сва і мі філь ма мі 
фар мі ру ем густ, свя до масць, па-

чуц ці, якія мо гуць быць на кі ра ва-
ны на пэў нае стаў лен не да ра дзі-
мы, на па во дзі ны, на ма раль ныя 
прын цы пы. Мы не га во рым «не 
су ньце паль цы ў ра зет ку», мы 
прос та спра бу ем па даць прык-
лад на шым гле да чам, як вар та 
ці не вар та ра біць.

На жаль, на шы мульт філь мы 
амаль не да хо дзяць да гле да ча, 
гэ та вя лі кая праб ле ма. Пас ля 
прэс-па ка зу на шых кар цін ва 
ўсіх бы лі пы тан ні: «Ча му не па-
каз ва юць на шы філь мы, дзе іх 

мож на знай сці?» Та кое ста но ві-
шча рэ чаў мо жа пры вес ці да ка-
та стро фы, на мой по гляд, та му 
што ў вы ні ку гэ та ад бі ва ец ца на 
лю дзях.

— Коль кі філь маў за год 
ства рае кі на сту дыя «Бе ла русь-
фільм»?

— Тры га ды та му мы ра бі лі 
10 філь маў за год, пры клад на 
90 хві лін.

У па чат ку дру го га ты ся ча-
год дзя мы зды ма лі 2–3 філь мы 
за год. У 2009 го дзе ад бы ла ся 
су стрэ ча кі не ма та гра фіс таў з 
Прэ зі дэн там Бе ла ру сі. На гэ тай 
су стрэ чы я ска заў: на шы дзе ці 
вар тыя та го, каб для іх зды ма-
ла ся 10 філь маў за год. Праз 
два тыд ні пас ля су стрэ чы вый-
шла па ста но ва аб тым, што «Бе-
ла русь фільм» па ві нен зды маць 
10 ані ма цый ных філь маў. Мы ўсе 
не вы моў на ўзра да ва лі ся, хоць гэ-
та бы ло скла да на: мы вы му ша ны 
бы лі рэз ка па вя лі чыць аб' ёмы вы-
твор час ці, для гэ та га трэ ба бы ло 
знай сці лю дзей, апа ра ту ру. Але 
мы знай шлі, пер шыя вы ні кі з'я-
ві лі ся ў 2011 го дзе. У 2012 го дзе 

сту дыя ства ры ла шэ раг вы дат-
ных філь маў, мы атры ма лі ве лі-
зар ную коль касць пры зоў, што 
свед чыць аб пра фе сі я на ліз ме 
на шых су пра цоў ні каў. Мы змаг лі 
за пус ціць не каль кі ка мер цый ных 
се ры я лаў. За тым Мі ніс тэр ства 
куль ту ры ўвя ло так зва ны кон-
курс, па якім кі не ма та гра фіс ты 
па він ны да пэў на га тэр мі ну здаць 
пра ект. Лі чу, што гэ ты кон курс 
быў пер шым кро кам да прор вы, 
у якую мы ця пер па ча лі зваль вац-
ца. Сё ле та фі нан са ван ня бе ла-
рус кай ані ма цыі не бу дзе на огул. 
Мы толь кі за ды ха лі — і вось ця-
пер ад коч ва ем ся на зад…

— Сту дыя ані ма цыі «Бе ла-
русь фільм» зай ма ец ца ка мер-
цый ным або пе ра важ на аў тар-
скім, фес ты валь ным кі но?

— На шы пра ек ты мо гуць 
быць і ка мер цый ны мі, і аў тар скі-
мі ад на ча со ва. У свой час ла я лі 
Анд рэя Тар коў ска га за тое, што 
ён зды маў эліт нае кі но, не зра зу-
ме лае для звы чай на га гле да ча. 
На са мой спра ве яго кар ці ны бы-
лі ад ны мі з са мых ка са вых, та му 
што іх гля дзе лі па 5–10 ра зоў. 
Усе на шы ані ма цый ныя філь мы 
ў той ці ін шай сту пе ні бу дуць за-
па тра ба ва ны на рын ках і ў той жа 
час змо гуць атрым лі ваць прэ міі 
на фес ты ва лях. Ле тась мы атры-
ма лі ка ля двац ца ці пры зоў.

— Ёсць якія-не будзь ад роз-
нен ні бе ла рус кай ані ма цыі ад 
за меж ных школ?

— Нам улас ці ва вы со кая 
якасць, і ў па раў на нні з ра сій скім 
на ша кі но — ін та на цый на больш 
мяк кае.

— А ці ёсць су мес ныя пра-
ек ты ў ані ма цыі?

— Ця пер у нас толь кі адзін су-
мес ны бе ла рус ка-ра сій скі пра ект, 
па ча ты ўжо даў но — гэ та «Каз кі 
ста ро га пі я ні на», цыкл філь маў 
пра кам па зі та раў. Мы зра бі лі 
філь мы пра Ша пэ на, Ба ха, Пра-
коф' е ва, Мо цар та і ін шых. У гэ-
тым пра ек це «Бе ла русь фільм» 
ро біць прак тыч на ўсё, у Маск-
ве вы раб ля ец ца толь кі агуч ка. 
Мы б ства ра лі больш су мес ных 
пра ек таў, да мя не ча ты ры ра зы 
звяр та лі ся лю дзі з пра па но вай 
су пра цоў ніц тва. Я ка заў, што ў 
нас ёсць пэў ныя тэр мі ны, та ды 
яны ад маў ля лі ся, бо гэ тыя тэр-
мі ны іх не за да валь ня лі.

— У чым вы ба чы це сваю 
за да чу як ства раль ні ка кі на-
мас тац тва?

— Менш за ўсё мне хо чац ца 
дзя цей ву чыць, та му што не гэ-
та за да ча мас тац тва. Вя до ма, 
я ма гу ска заць, што дрэн на, а 

што доб ра, але гэ та бу дзе на ву-
чан не, хут чэй за ўсё, штуч нае, 
не пры стой нае і не пры го жае. Я 
ха чу па це шыць дзі ця, даць яму 
маг чы масць уба чыць ней кае ча-
раў ніц тва на эк ра не, да зво ліць 
яму зра біць ней кія ад крыц ці. Так 
ве се ла, лёг ка за свой ва ец ца тое, 
што та бе ха це лі да нес ці.

— А што вы хо ча це да нес-
ці?

— Роз ныя рэ чы. Вя сё лыя 
анек до ты і па цеш ныя гіс то рыі. 
У мя не ня ма па сы лаў на кшталт 
«не пі це, не па лі це, ра бі це ўро кі 
і за рад ку».

— Гэ та зна чыць, ва шы філь-
мы — пе ра важ на за баў ляль-
ныя?

— Хут чэй не. Трэ ба, каб ча-
ла век не прос та за смя яў ся, але 
і здзі віў ся.

— А да рос лы гля дач?
— Да рос ла му гле да чу я ха-

чу па ка заць, як я ду маю. Ча сам 
прос та ці ка ва гу та рыць з ча ла-
ве кам, та му што ён мо жа рас ка-
заць асаб лі вую гіс то рыю. Так са-
ма ў кі но. Гла баль ныя ад крыц ці 
ў кі но ма ла хто ро біць, філь мы 
пры клад на ад ноль ка выя і га во-
раць пра тое ж. Важ на, як гэ та 
рас па вя да ец ца, па да ец ца, на 
чым ро бяц ца ак цэн ты — гэ та і 
ёсць са мае ці ка вае.

— А што, на ваш по гляд, паў-
плы ва ла на вы со кую якасць 
ані ма цый на га кі но, якой не 
змаг ло да сяг нуць іг ра вое?

— Іг ра вое кі но зды ма ец ца ў 
знач на мен шай коль кас ці, чым 
ані ма цый нае і да ку мен таль нае. 
Мы зды ма ем ка ля двац ца ці да-
ку мен таль ных філь маў за год, 
сем-во сем ані ма цый ных і знач на 
менш іг ра вых кар цін. Да та го ж 
ар га ні за цыя вы твор час ці іг ра во га 
кі но знач на больш скла да ная, у 
яго так са ма шмат роз на га кштал-
ту аб ме жа ван няў. Ёсць рэ чы, над 
які мі трэ ба пра ца ваць для раз віц-
ця якас на га іг ра во га кі но, ад нак 
мы і сён ня ства ра ем ня дрэн ныя 
кар ці ны. Тая ж «Дзяр жаў ная мя-
жа» гля дзіц ца з ці ка вас цю.

А каб да сяг нуць якас ці ў ані-
ма цыі, спат рэ бі ла ся шмат га доў. 
Не кож ны кі не ма та гра фіст мо жа 
пра ца ваць у ані ма цыі — для гэ-
та га па він ны быць свае алоў кі 
ў га ла ве. Мы ра бі лі шмат на ма-
ган няў для раз віц ця і пе ра жы-
ва лі цяж кас ці. На прык лад, ка лі 
зды ма ла ся ма ла філь маў — не 
ўсе вы трым лі ва лі пра сто яў і сы-
хо дзі лі. За ста лі ся са мыя сур' ёз-
ныя (смя ец ца).

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ

�

Фор му ла ўда чы Фор му ла ўда чы   ��

ВЯ ЛІ КІ — 
НА «ПЯЦЬ 
КАН ТЫ НЕН ТАЎ» 

Ка лек тыў На цы я наль на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру-
сі ўзна га ро джа ны па мят ным ме да лём 
ЮНЕС КА «Пяць кан ты нен таў» за ўнё сак 
у су свет ную куль ту ру і ў го нар 60-год-
дзя член ства Бе ла ру сі ў гэ тай су свет най 
ар га ні за цыі.

Ме даль уру ча ец ца 19 кра са ві ка не па срэд на 
ў тэ ат ры пе рад ба лет ным спек так лем «Ра мэа і 
Джуль е та» на му зы ку С. Пра коф' е ва. Уга на ра-
ваць наш тэ атр вы па ла аса біс та Ге не раль на му 
ды рэк та ру Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый па 
пы тан нях аду ка цыі, на ву кі і куль ту ры (ЮНЕС-
КА) спа да ры ні Іры не Бо ка вай. Яна ста ла пер-
шай жан чы най, якая бы ла абра на Ге не раль-
ным ды рэк та рам гэ тай ар га ні за цыі, а пас ля і 
пе ра абра ная на дру гі тэр мін. Трэ ба ад зна чыць, 
што ра ней гэ ты ме даль пры су джаў ся вя до ма-
му ра сій ска му ан самб лю на род на га тан ца імя 
Іга ра Ма і се е ва, фран цуз скай спя вач цы Мі рэй 
Мацье і ін шым ка лек ты вам і ар тыс там.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Стэ рэа тып пра тое, што на ву чан не дзя цей у 
му зыч най шко ле — вы ключ на баць коў ская 
іні цы я ты ва, да стат ко ва моц ны і жы ву чы. 
Аб верг нуць яго па спра ба ва лі на ву чэн цы 
дзі ця чай му зыч най шко лы № 8 імя Ры го ра 
Шыр мы. Якім чы нам? На ма ля ваў шы тое, 
што яны іг ра юць, спя ва юць і са праў ды лю-
бяць!

«Но ты роз на ка ля ро выя» — яр кая вя сё лая кні-
га, якая ста ла вы ні кам твор ча га ўдзе лу юных 
му зы кан таў і іх пе да го гаў. Тры га ды та му дзе-
цям пра па на ва лі… на ма ля ваць му зы ку. Ідэя 
выклікала не ве ра год ную твор чую за ці каў ле насць 
ма лень кіх вы ка наў цаў. Та ды ж зла дзі лі не вя лі кую 
вы ста ву ў хо ле шко лы, а ўжо сё ле та ме лі го нар 
прэ зен та ваць яе ў сце нах На цы я наль на га мас-
тац ка га му зея.

Кож ная ста рон ка кні гі пра ця та пя шчот ны мі 
дум ка мі дзя цей пра са мае-са мае — му зы ку. Ува-
со бі лі ся яны не толь кі ў вы гля дзе ма люн каў, але 
і вер шаў ды не вя лі кіх тво раў, дзе юныя му зы кі 
ўпер шы ню спра ба ва лі ся бе ў якас ці кам па зі та раў. 
Атры ма ла ся, ка лі ка заць шчы ра, вель мі та ле на ві-
та і на тхнё на. Да дзя цей да лу чы лі ся і да рос лыя. 
Іх вер шы да поў ні лі «Но ты роз на ка ля ро выя» не 
менш пра нік нё ны мі фар ба мі.

— Па доб ных пра ек таў у на шай кра і не яшчэ 
не бы ло, і мы бы лі вель мі ўра жа ны, коль кі лю-
дзей пад тры ма лі на шу іні цы я ты ву, — дзе ліц ца 
сва і мі ўра жан ня мі ка ар ды на тар пра ек та Але на 

Зда не віч. — «Дзе ці ма лю юць му зы ку» іс нуе трэ ці 
год, і ўжо тры га ды мы на зі ра ем, з якой ах во тай 
і заў зя тас цю на шы юныя вы ка наў цы асэн соў ва-
юць му зы ку, пе ра да юць яе ў роз ных фор мах і 
ста ра юц ца ства рыць неш та но вае, сваё.

Ад чуць дзі ця чыя фан та зіі і ўяў лен ні фі зіч на — 
па тры маць у ру ках, па чы таць на дру ка ва ную кні-
гу — ста ла маг чы мым дзя ку ю чы ма тэ ры яль най 
пад трым цы Ва ле рыі Юх не віч — ма мы ад ной з 
ву ча ніц му зыч най шко лы № 8. Ад свят ка ваць гэ-
тую важ ную і доў га ча ка ную па дзею вы ра шы лі 
кан цэр там, які са браў ня ма ла гле да чоў у сце нах 
На цы я наль на га мас тац ка га му зея. Юныя вы ка-
наў цы — аў та ры кні гі, пры кмет на хва ля ва лі ся, 
па куль ча ка лі свай го вы ступ лен ня. І дар ма. Бо 
та кое пра фе сій нае вы ка нан не му зей, які звык да 
ці шы ні і спа кою, бу дзе па мя таць яшчэ не адзін 
год. На ват на гляд чы ца, на хві лі ну за быў шы ся на 
сваю «піль ную» спра ву, не стры ма ла ся і стан ца-
ва ла не каль кі ру хаў мат рос ка га «Яб лыч ка».

Лю бая вя лі кая спра ва па чы на ец ца з ма ло га. 
Гэ тае вы слоўе між во лі ўспа мі на ец ца, ка лі на зі-
ра еш за зу сім не дзі ця чым май стэр ствам юных 
вы ка наль ні каў. Столь кі шчы рас ці, та лен ту і ім пэ ту 
ад чу ва ец ца ў іх му зыч ным мас тац тве! Вы дат на, 
што зна хо дзяц ца лю дзі, якія свое ча со ва мо гуць 
аца ніць гэ та, каб да даць да іх коль кі фар баў і 
за па вет ных слоў.

Лю боў КАС ПЯ РО ВІЧ

�

На огул у све це сён ня на ліч ва юць не больш 
за два дзя сят кі та кіх май строў: пра ца ваць з 
та кім крох кім ма тэ ры я лам, як пус тая шкар-
лу пі на яй ка, да во лі скла да на. Але мін ча нін 
Аляк сандр Ры жэў скі ма ла та го, што за сво іў 
тон кую тэх ні ку, — ён ства рае ўні каль ныя 
тво ры. Пе ра ка нац ца ў гэ тым мож на на яго 
вы ста ве «Ажур ная фан та зія», што раз мяс-
ці ла ся ў фі лі яле На цы я наль на га мас тац ка га 
му зея.

50 но вых прац, ство ра ных ця гам апош ніх га-
доў, на ра джа юць ка зач ныя, ра ман тыч ныя, вы-
тан ча ныя воб ра зы, рас па вя да юць дзі вос ныя гіс-
то рыі. Аб стракт ны воб раз — і вы да яце во лю ўяў-
лен ню, ка лі ў ка рун ках ба чы це су свет з без ліч чу 
яго пла нет, зо рак, га лак тык. А пры го жая яшчар ка 
вось-вось пе ра тво рыц ца ў шы коў ную ка зач ную 
дзяў чы ну — з та кой лю боўю вы ра за на, што пра 
ней кі ін шы ва ры янт і не па ду ма еш. Ці за гад ка: 
ад куль мог пры плыць ка ра бель з вет ра зем, ка лі 
не з да лё кіх эк за тыч ных кра ін, дзе, мо жа быць, і 
вы ду ма лі гэ тае мас тац тва?..

Разь ба па пус той яеч най шкар лу пі не — ад на 
з са мых ран ніх фор маў пры клад но га мас тац тва. 

Фор ма яй ка пры ваб лі ва ла сва ім унут ра ным сэн-
сам. Мно гія ран нія цы ві лі за цыі лі чы лі яй ка сім-
ва лам урад лі вас ці, імк ну лі ся ўпры гож ваць яго 
і вы ка рыс тоў ва лі для аб ра даў, на кі ра ва ных на 
па ве лі чэн не ўра джаю. Мас тац тва кар він гу па яеч-
най шкар лу пі не бы ло вель мі раз ві та ў Кі таі. Там 
пры ня та да рыць дэ ка ра тыў нае яй ка на вя сел лі, 
дні на ра джэн ня, ра дзі ны. І ў на шай куль ту ры яй ка 
мае свой сак раль ны сэнс. Пас ля пры хо ду ў свет 
Ісу са і яго кры жо вай смер ці ме на ві та яй ка ста ла 
сім ва лам уваск рэ сен ня і пе ра хо ду ў жыц цё веч-
нае. Та му ў гэ тыя дні (вы ста ва ад кры ла ся ў кра-
са ві ку, але бу дзе доў жыц ца да чэр ве ня) са мы час 
ад чуць глы бі ню сэн су, якая то іц ца ў фор ме яй ка, і 
аца ніць пры га жосць гэ тай фор мы, пад крэс ле ную 
ўме лы мі ру ка мі мас та ка.

З да па мо гай раз ца Аляк сандр Ры жэў скі пе ра-
тва рае шкар лу пі ну ку ры ных, гу сі ных, стра у сі ных 
і на ват пе ра пёл чы ных яек у та нют кія ажур ныя 
ка рун кі. Чым вы раб больш ажур ны і тан чэй шы, 
тым ён пры га жэй шы. Але ка ля 20% та кіх вы ра баў 
не да жы ва юць да за вяр шэн ня…

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Юбі леі Юбі леі   ��

ВА ЛЯН ЦІ НІН 
ТЫ ДЗЕНЬ 

Шэсць спек так ляў ад на го рэ жы сё ра: тэ атр 
імя Гор ка га ша нуе сва іх па ста ноў шчы каў.

Рэ жы сёр Ва лян ці на Ерань ко ва пра цуе ў На цы-
я наль ным ака дэ міч ным дра ма тыч ным тэ ат ры імя 
М. Гор ка га з 1996 го да. І ста віць, ста віць, ста віць 
спек так лі. За гэ тыя га ды іх бы ло так шмат — і ёсць 
да гэ туль у афі шы тэ ат ра — што тут па лі чы лі маг-
чы мым іг раць цэ лы ты дзень з 22 па 27 кра са ві ка ў 
го нар Ерань ко вай. Са мы леп шы шлях па він ша ваць 
свай го рэ жы сё ра з днём на ра джэн ня і аса біс тай 
круг лай да тай.

Для па ка зу вы бра ны та кія па ста ноў кі, як «Леў 
зі мой», «Ін тым ная ка ме дыя», «Утай ма ван не сва-
воль ні цы», «Пай ма ны сет кай», «Эс фір», «Жа ні хі». 
Але на са мрэч за твор чае жыц цё (Ва лян ці на Ерань-
ко ва скон чы ла Бе ла рус кі дзяр жаў ны тэ ат раль на-
мас тац кі ін сты тут у 1970 го дзе) па стаў ле на больш 
за 40 спек так ляў у Бе ла ру сі і за яе ме жа мі. Трэ ба 
ад зна чыць, што ў рэ жы су ру яна пе рай шла з ак цёр-
скай пра фе сіі. Але па пра ца ваць да вя ло ся ў роз ных 
тэ ат рах кра і ны як акт ры сай, так і рэ жы сё рам, перш 
чым ся бе знай шла ў тэ ат ры імя Гор ка га, дзе ста віць 
вель мі шмат. Та му і не ад ну па ста ноў ку вы бра лі 
дзе ля свят ка ван ня — на ўвесь ты дзень ёсць.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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«ЗРА ЗУ МЕЎ, ШТО МАЮ СПРА ВУ 
З СУ ПЕР МАС ТАЦ ТВАМ…» 

Аляк сандр ЛЕН КІН:

Вер ні са жы Вер ні са жы   �� АКРЫ ВЕР ШАЎ, АКРЫ СЛОЎ Ім прэ за Ім прэ за   ��

Но ты ма юць ко ле ры 
ПРА ГЭ ТА СВЕД ЧАЦЬ ДЗЕ ЦІ-МУ ЗЫ КАН ТЫ 

Свя та ў ха туСвя та ў ха ту  ��

ТА КІЯ КРОХ КІЯ КА РУН КІ 
У МІН СКУ ЖЫ ВЕ ЎНІ КАЛЬ НЫ МАЙ СТАР,

ЯКІ ЗАЙ МА ЕЦ ЦА РАЗЬ БОЙ ПА ШКАР ЛУ ПІ НЕ

Бе ла рус кая ані ма цыя — ад на 
з тых з'яў у кі на мас тац тве, 
якой мы мо жам га на рыц ца: 
цэ лы шэ раг вы дат ных ра бот 
ад зна ча ны пры за мі на 
кі на фес ты ва лях, пры зна на 
вы со кая якасць на шых 
ані ма цый ных філь маў. Але 
як ства ра ец ца гэ тае ча роў нае 
мас тац тва? І пра што ані ма тар 
раз маў ляе з гле да чом? 
На гэ тыя і ін шыя пы тан ні 
ад ка заў мас тац кі кі раў нік 
сту дыі ані ма цый ных філь маў 
кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» 
Аляк сандр Лен кін, аў тар амаль 
трыц ца ці кар цін, у пры ват нас ці, 
та кіх вы дат ных філь маў, як 
се рыі «Рэ ак тыў нае па ра ся» 
і «Рыб ка па іме ні «Нель га», 
«Дзед», «Пта ха».

Кадр з мультфільма «Рыбка па імені «Нельга».

Аўтары праекта «АКРЫ»
Арцём КАВАЛЕЎСКІ і Руслан НАЙДЗЕНА

на фоне сваіх работ.


