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Су свет ныя опер ныя «зор кі», най леп шыя 
тэ ат раль ныя ва ка ліс ты, сла ву тас ці на цы я-
наль ных куль тур збя руц ца ў Мін ску ра зам 
з вя ду чы мі са ліс та мі бе ла рус ка га тэ ат-
ра, каб вы ка наць пар тыі ў са мых леп шых 
па ста ноў ках Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі на 
Мін скім між на род ным Ка ляд ным опер ным 
фо ру ме. Ужо шос ты сне жань Мінск ста-
но віц ца мес цам са праўд на га ві до вішч на-
га свя та, тым бо лей што опер ным фо ру-
мам пра гра ма тэ ат ра не аб мя жоў ва ец ца: 
9 снеж ня тут ад кры ец ца ІІ Мін скі між на-
род ны Ка ляд ны кон курс ва ка ліс таў. Сё ле-
та гэ та роз ныя ме ра пры ем ствы (у ад роз-
нен не ад мі ну ла га го да), але ў не чым усё 
ж та кі су меж ныя — пе ра мож цы кон кур су 
ва ка ліс таў вы сту пяць на сцэ не Вя лі ка га 
тэ ат ра ў гран ды ёз ным га ла-кан цэр це «зо-
рак» су свет най опе ры.

Cцэ на тэ ат ра ста не пля цоў кай для трох 
опер і кан цэр та ма ла дых вы ка наў цаў «Італь-
ян ская страсць». Уво гу ле ўдзел у фо ру ме пры-
муць прад стаў ні кі больш як двац ца ці дзвюх 
кра ін. Ад кры ец ца ён 16 снеж ня з па ста ноў кі 
Мі ха і ла Пан джа ві дзэ «Цар ская ня вес та» Мі-
ка лая Рым ска га-Кор са ка ва, у якой пар тыю 
Мар фы — га лоў ную жа но чую ро лю — вы ка-
нае са ліст ка Вя лі ка га тэ ат ра Ра сіі, лаў рэ ат 
між на род ных кон кур саў Ве не ра Гі ма дзі е ва. 
Да 175-год дзя з на ра джэн ня Пят ра Чай коў-
ска га пры мер ка ва на опе ра «Еў ге ній Ане гін», 
га лоў ныя пар тыі ў якой вы ка на юць са ліс ты 
Вя лі ка га тэ ат ра Ра сіі. «Упер шы ню та кі зор ны 
склад бу дзе спя ваць у на шым спек так лі», — 
ка жа ге не раль ны ды рэк тар Вя лі ка га тэ ат ра 
Бе ла ру сі Ула дзі мір ГРЫ ДЗЮШ КА. Трэ цяй 
опе рай ста не пра слаў ле ная «Кар мэн» Жор жа 
Бі зэ, дзе га лоў ную пар тыю цы ган кі вы ка нае 
на род ная ар тыст ка Укра і ны Ан жэ лі на Швач ка 
(яе лі чаць ад ной з са мых найлеп шых у све це 
вы ка наль ніц Кар мэн).

Га ла-кан цэрт — што ста не за крыц цём і ў 
ней кім сэн се апа фе о зам пра гра мы Ка ляд на га 
опер на га фо ру му — ад бу дзец ца 20 снеж ня, і вы-
кон ваць опер ныя пар тыі і му зыч ныя шля ге ры тут 
бу дуць вя ду чыя са ліс ты тэ ат раў Азер бай джа на, 
Сер біі, Ка зах ста на, Ра сіі, Эс то ніі, Гру зіі, Літ вы і 
Лат віі, Укра і ны, Чэ хіі — уся го пят нац ца ці кра ін.

Ка ляд ны опер ны фо рум, які «каш туе» ні мно-
га ні ма ла ка ля двух міль яр даў руб лёў, ар га ні-
зу ец ца без пры цяг нен ня бюд жэт ных срод каў, а 
за кошт про да жу квіт коў і з да па мо гай парт нё-
раў — ме цэ на таў куль ту ры.

«Фо рум пра во дзіц ца ўжо не каль кі га доў за-
пар. Скеп ты каў заў сё ды бы ло шмат, мно гія не 
ве ры лі, што ён бу дзе даў га веч ным, але жыц цё 
расс та ві ла ак цэн ты, і ў вы ні ку мы су стра ка ем-
ся шос ты раз. Фар мат ме ра пры ем ства за ста-
ец ца ня змен ным: мы па каз ва ем свае най леп-
шыя прэм' е ры, ар га ні зу ем га ла-кан цэрт, у якім 
удзель ні ча юць прад стаў ні кі ін шых кра ін, і ін шыя 
фар мат ныя ме ра пры ем ствы, — ка мен туе Ула-
дзі мір Гры дзюш ка. — Мы ўсве дам ля ем, што 
за гэ тым фо ру мам ста іць го нар на шай кра і ны 
і на ша га тэ ат ра. З якой мэ тай мы яго пра во-
дзім? — перш за ўсё, каб пры нес ці за да валь-
нен не на шым гле да чам. Гэ та на ша пра ца, мы 
іс ну ем для та го, каб пад трым лі ваць гля дац кі 
ін та рэс, а без па доб ных пра ек таў і ці ка вас ці не 
бы ло б. Але і на шы гос ці па він ны ад чуць ся бе 
тут як до ма і атры маць поў ны на бор ве даў пра 
на шу кра і ну, лю дзей і іх мен та лі тэт».

Як і ра ней, на опер ны фо рум за про ша на не-
каль кі кры ты каў з Поль шчы, Гру зіі, Ра сіі, што 
бу дуць асвят ляць па дзею ў за меж ных СМІ. Ме-
ра пры ем ствы опер на га фо ру му заў сё ды пра-
хо дзяць пры поў ных за лах, на ват уліч ва ю чы 
вя лі кі дыя па зон у кош тах квіт коў. Ужо 16 снеж ня 
мож на бу дзе ўба чыць, на коль кі плён на опер ныя 
«зор кі» пра цу юць у па ста ноў ках рэ жы сё раў Вя-
лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі.
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Сне жань скі вя лі кі эк ран ра дуе па-
дзея мі. Да дня бе ла рус ка га кі но, які 
ад зна ча ец ца 17 снеж ня, пры мер ка ва-
на пра гра ма філь маў з на цы я наль на га 
кон кур су сё лет ня га кі на фес ты ва лю 
«Ліс та пад». Пра ект Cіnemascope з 
да па мо гай па соль ства Гер ма ніі ў Бе-
ла ру сі ар га ні зуе ў кі на тэ ат ры «Ра ке-
та» се рыю па ка заў ран ня га гу ка во га 
ня мец ка га кі но, а ў «Пе ра мо зе» да 
10 снеж ня бу дуць іс ці філь мы фес ты-
ва лю «Ча ла ве чая год насць, роў насць і 
спра вяд лі васць», ся род якіх пе ра мож-
ца Кан ска га кі на фес ты ва лю «Дзі пан» 
Жа ка Адзі я ра.

На пэў на, на цы я наль ны кон курс сё лет-
ня га кі на фес ты ва ля «Ліс та пад», гэ та зна-
чыць кон курс бе ла рус ка га кі но, аб мяр коў-
ваў ся ў на шай ме ды яп рас то ры пад час пра-
цы фо ру му больш за ўсё. На ват пе ра мож-
цы Кан ска га, Бер лін ска га і Ве не цы ян ска га 
фес ты ва ляў — кар ці ны «Дзі пан», «Так сі» 
Джа фа ра Па на хі, «Го луб ся дзеў на га лі не, 
раз дум ва ю чы аб быц ці» Роя Ан дэр са на — 
не змаг лі пе ра сяг нуць у па пу ляр нас ці бе ла-
рус кія кар ці ны. Доў га ча ка ныя «Ма ла досць» 
Па ола Са рэ нці на ці «Лю боў» Гас па ра Наэ не 
атры ма лі та кой ці ка вас ці з бо ку ста ліч на га 
гле да ча, як «Га раШ» Анд рэя Ку рэй чы ка ці 
«Гос ці» Анд рэя Ку ці лы. Пас ля за поў не най 
за лы ў Цэнт раль ным на «Кра і не Оз» Ва сі ля 
Сі га ра ва ўва га ўсё роў на кан цэнт ра ва ла ся 
на па ка зах на шых ка рот ка мет ра жак.

Та му ўсе філь мы на цы я наль на га кон-
кур су, а гэ та 34 поў на мет раж ныя і ка рот-
ка мет раж ныя, іг ра выя, да ку мен таль ныя і 
ані ма цый ныя кар ці ны, на пра ця гу снеж ня 
па аў то рках, чац вяр гах і су бо тах бу дуць дэ-
ман стра вац ца ў Му зеі гіс то рыі кі но. Да рэ чы, 
яго ды рэк тар Ігар Аў дзе еў быў сё ле та стар-
шы нёй між на род на га жу ры на цы я наль на га 
кон кур су. Гэ тая пра гра ма — доб рая маг чы-
масць па зна ё міц ца з су час ны мі бе ла рус кі-
мі аў та ра мі, боль шасць з якіх прад стаў ляе 
не за леж ны кі не ма та граф.

У свой час удзель ні кі кон кур су ад бі ра лі ся 
з больш як ста за явак і па сло вах пра грам-
на га ды рэк та ра на цы я наль на га кон кур су 
Мі ка лая Лаў ра ню ка, вы бі раць бы ло з ча го: 
«Ня гле дзя чы на скла да ную сі ту а цыю ў ай-
чын ным кі но, ёсць лю дзі, што пра цяг ва юць 
зды маць філь мы, і час та са праў ды ў «пар-
ты зан скіх» умо вах. У гэ тым го дзе скла ла ся 
да во лі ці ка вая пра гра ма. Боль шасць аў та-
раў не ма юць ін дуст ры яль най пад трым кі, 
але ў іх пра цах пра соч ва юц ца ак ту аль ныя 
для нас тэ мы. Ёсць ма ла дыя рэ жы сё ры, што 
не ба яц ца шу каць но вую кі на мо ву і сме ла 
вы каз вац ца пра тое, што хва люе. Па тэн-
цы ял у бе ла рус кім кі но ёсць — пы тан не 

толь кі ў тым, як ства рыць сіс тэ му для яго 
раз віц ця».

Лю бая маг чы масць па ка заць бе ла рус кія 
кар ці ны гле да чу ўжо ўпіс ва ец ца ў сіс тэ му 
раз віц ця бе ла рус ка га кі не ма то гра фа, та му 
бы ло важ на не аб ме жа вац ца толь кі пля цоў-
ка мі між на род на га мінск ага кі на фес ты ва лю. 
Част ка не іг ра вых філь маў і ка рот ка мет раж-
ных іг ра вых ужо бы ла па ка за на на гэ тым 
тыд ні ў му зеі, а 17 снеж ня — ме на ві та ў 
дзень бе ла рус ка га кі но — у кі на тэ ат ры «Пе-
ра мо га» бу дуць па ка за ны тры пе ра мож цы 
на цы я наль на га кон кур су — філь мы «Гос ці» 
Анд рэя Ку ці лы, «Бе ла рус кі псі ха пат» Мі кі ты 
Лаў рэц ка га і «Пра ва ла» Яў ге на Над та чэя.

У ме жах пра ек та «Вей мар скае кі но. 
На ра джэн не гу ку» ў «Ра ке це» бу дуць па-
ка за ны тры філь мы ад ных з най леп шых 
рэ жы сё раў не толь кі веймарскага кі но, 
а ўво гу ле су свет на га. 11 снеж ня на вя лі-
кім эк ра не мож на бу дзе ўба чыць кар ці ну 
«Бла кіт ны анёл» з не па раў наль най Мар лен 
Дзіт рых, якая ў свой час уцяк ла з фа шысц-
кай Гер ма ніі і, быў шы яшчэ ма ла вя до май 
бер лін скай акт ры сай, сыг ра ла ў га лі вуд-
скай па ста ноў цы аме ры кан ска га рэ жы сё-
ра аў стрый ска га па хо джан ня Ёзэ фа фон 
Штэрн бер га, які, мож на ска заць, ад крыў 
у ёй но вую «зор ку» су свет на га кі не ма то-
гра фа. Ня гле дзя чы на тое, што праз пэў-
ны час твор чыя шля хі акт ры сы і рэ жы сё ра 
ра зы шлі ся, у спад чы ну нам за ста лі ся іх 
леп шыя су пра цы — «Ма ро ка», «Бя ля вая 
Ве не ра», «Шан хай скі экс прэс» і, у пры ват-
нас ці, «Бла кіт ны анёл».

Імя яшчэ ад на го рэ жы сё ра, Фры ца Лан-
га, за ста ец ца ад ным з най вя до мей шых у 
да чы нен ні да ня мец ка га экс прэ сі я ніз му. Аў-
тар та кіх вя до мых філь маў, як ня мая стуж ка 
«Мет ра по ліс» (не блы таць з «Кас ма по лі сам» 
Дэ ві да Кро нен бер га), «Стом ле ная смерць» 
ці «М: го рад шу кае за бой цу» сва ёй эс тэ ты-
кай і кі на мо вай Ланг паў плы ваў на раз віц цё 
су свет на га кі не ма то гра фа, у пры ват нас ці 
стаў пра ай цом жан ра «ну ар», па пу ляр на га 
ў га лі вуд скім кі но. Да рэ чы, і сам рэ жы сёр 
пра ца ваў у Га лі ву дзе. 12 снеж ня ў «Ра ке це» 
бу дзе па ка за ны дэ тэк тыў 1922 го да «Док тар 

Ма бу зэ, гулец» пра вер ха во да гру пы бан ды-
таў, што ўме ла ха ва ец ца ад па лі цыі.

На рэш це, трэ цім філь мам пра гра мы ста-
не «Вам пір: сон Ала на Грэя» Кар ла Тэ а-
до ра Дрэ е ра. Дрэ ер — адзін з асноў ных 
рэ жы сё раў гіс то рыі кі но. По бач з Бу ню э лем, 
Фе лі ні і Берг ма нам ён фі гу руе ў фор му ле 
мас тацт ва знаў цы-тэ а ло га Аме дэя Эй фра 
пра пры сут насць і ад сут насць Бо га ў кі но: у 
філь мах Дрэ е ра пры сут насць Бо га ўказ вае 
на яго пры сут насць. Рэ жы сё ра ці ка віць свет, 
ство ра ны Бо гам, ча ла век у ад но сі нах з рэ-
лі гі яй, псі ха ло гія і па во дзі ны ге роя з пунк ту 
гле джан ня гра ху і свя та сці. На прык лад, у 
сла ву тай кар ці не «Страс ці Жан ны Д'Арк», 
дзе га лоў ную і амаль адзі ную ў жыц ці кі на-
ро лю вы ка на ла Ма рыя Фаль ка нэ ці, Жан-
на аказ ва ец ца на ін кві зі цый ным су дзе, пад 
піль ным по зір кам ду хоў ні каў, на тва рах якіх 
ад бі ва юц ца смя рот ныя гра хі.

І на рэш це, ужо вось мы раз у Мін ску пра-
хо дзіць кі на фес ты валь «Ча ла ве чая год-
насць, роў насць і спра вяд лі васць», што 
па чаў ся 1 снеж ня. Пра гра ма скла да ец ца з 
дзе ся ці кар цін, тут бу дзе па ка за ны фільм 
«Дзі пан» Жа ка Адзі я ра, пе ра мож ца Кан ска-
га кі на фес ты ва лю. «Так сі» і «Го луб ся дзеў 
на га лі не, раз дум ва ю чы аб быц ці», так са-
ма пе ра мож цы су свет ных кі на фес ты ва ляў, 
ужо прай шлі ў мін скім пра ка це, а «Дзі пан» 
за стаў ся на дэ серт. Акра мя яго ў пра гра ме 
філь мы з ЗША, Фін лян дыі, Да ніі, Гер ма ніі, 
Шве цыі, Фран цыі, а так са ма капрадукцыі. 
Усе па ка зы, ар га ні за ва ныя пры да па мо зе 
ад па вед ных па соль стваў, мож на на ве даць 
бяс плат на, па пя рэд не пе рад па ка зам атры-
маў шы кві ток у «Пе ра мо зе».

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. katsyalovіch@zvіazda.by
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А май стэр ства ак цё раў — 
спек так лем «Аrt». Та му што 
вы нік, як пра гу чыць п'е са 
вя до май фран цуз скай аў-
та ркі Яз мі ны РЭ ЗЫ, за ле-
жыць ме на ві та ад іх. Як 
спа чат ку за да ец ца інт ры га, 
так і тры ма юць яе ар тыс ты 
да са ма га кан ца: дык па-
б'юц ца яны ці па мі ра цца, 
тры цу доў ныя хлоп цы, за 
кож на га з якіх пе ра жы ва-
еш пад час спек так ля?

Ме на ві та та му, якія б ні бы лі 
ге ні яль ныя ак цё ры, рэ жы су ру 
пры гэ тым ні хто не вы клю-
чае — каб усе яны іс на ва лі на 
нер ве. Гэ та ра зу ме юць ак цё-
ры Ку па лаў ска га тэ ат ра пад кі-
раў ніц твам рэ жы сё ра Мі ка лая 
Пі ні гі на. Па ста віць гэ тую п'е су 
трэ ба так, каб за ка ме ды яй і 
сме хам чы та ла ся сур' ёз ная тэ-
ма: што зна чыць друж ба па між 
людзь мі і чым не шка да ах вя-
ра ваць дзе ля яе?

«...Серж на быў кар ці ну, па-
лат но метр шэсць дзе сят на метр 
двац цаць. Кар ці на бе лая. Але 
ка лі пры гля дзец ца, то на бе лым 
фо не ві даць бе лыя па ло сы». 
Мар ка ўра зі ла не столь кі са ма 
кар ці на, коль кі яе кошт — 200 
фран каў. За што? За твор мас та-
ка Анд рэ ю са, упэў не ны Серж. У 
той час як Марк не лі чыць тво рам 
мас тац тва тое, дзе ні чо га ня ма. 
Пра гус ты, вя до ма, не спра ча юц-
ца, але тут жа спра ва ў тым, каб 
па тлу ма чыць сяб ру, што ён зра-
біў глуп ства, мяк ка ка жу чы.

Усё, што га во рыц ца да лей, 
гу чыць ужо жорст ка. І адзін, 
і дру гі спра бу юць за ру чыц ца 
пад трым кай свай го по гля ду ў 
Іва на, які спа чат ку ўсё ро біць 
так, каб яго дум ка ні ко га не аб-
ра жа ла, а да па маг ла сяб рам 
пры мі рыц ца. Да рэм на: спа ку са 
за пу шча на. Спрэч ка пра су час-
нае мас тац тва пе ра тва ра ец ца 
ў вы свят лен не ад но сін, абу рэн-
ні, свар ку і ледзь не бой ку. Але 
ж неш та ўсё ж звяз вае гэ тых 
трох та кіх роз ных муж чын?! 
На пэў на, ж яны кан так ту юць 
і ра зам вя чэ ра юць на пра ця-
гу гэ тых 15 га доў не толь кі та-
ды, ка лі трэ ба па скар дзіц ца на 
бы лую жон ку ці аб мер ка ваць 
сяб роў ку ці ня вес ту. На пэў на, 

яны ад чу ва юць па трэ бу адзін у 
ад ным, каб мож на бы ло быць 
са бой, раз ня во ліц ца, ска заць 
усё, што ду ма еш. Вось гэ та 
яны і ро бяць за раз. Але кож-
ны ўсё ж так ці інакш шу кае 
маг чы масць но вых раз моў — з 
да ве рам і маг чы мас цю ка заць 
усё. Інакш — якая друж ба?

Гэ та імк ну лі ся да нес ці пад-
час прэм' е ры ак цё ры Сяр гей 
Чуб (Серж), Ар цём Ба ро дзіч 
(Марк), Па вел Хар лан чук-Южа-
коў (Іван) пад кі раў ніц твам рэ-
жы сё ра Мі ка лая Пі ні гі на ў 
На цы я наль ным ака дэ міч ным 
дра ма тыч ным тэ ат ры імя Ян кі 
Ку па лы. Для Пі ні гі на «Аrt» — 
спек такль не вы пад ко вы. Ён ужо 
ста віў гэ тую п'е су на пры кан цы 
90-х га доў з Вік та рам Ма на е-
вым, Сяр ге ем Жу раў лём, Іга-
рам За ба рам. Гэ та быў вель мі 
па спя хо вы спек такль: са праў-
ды, дыя ло гі прос тыя, але та кія 
тон кія і трап ныя, што скла да на 
ўтрым лі вац ца ад сме ху. Тое, 
што мо жа за да во ліць гле да ча 
аб са лют на лю бо га, не за леж на 
ад яго па глыб ле нас ці ў вы яў-
лен чае мас тац тва. Прос та та-
му, што са ма сі ту а цыя вель мі 
ча ла ве чая, па каз вае, якія крох-
кія ад но сі ны па між людзь мі. Не-
вы пад ко ва гэ тая п'е са зда бы ла 
пос пех ва ўсім све це, атрым лі-
ва ла між на род ныя пры зы і на-
ват зван не «ка ме дыі го да».

Ця пер гэ ты тон кі і смеш ны 
спек такль пры хо дзіць у рэ пер ту-
ар ны тэ атр. Зра зу ме ла, што гля-
дац кая пры хіль насць за бяс пе ча-
на: лю бяць у нас ка ме дыі. А тут 

яна на огул бяс прой грыш ная. У 
тэ ат ры імк ну лі ся зра біць яе яшчэ 
і па-су час на му мі ні ма ліс тыч най, 
у ду ху кар ці ны, якую ку піў Марк: 
бе лая сця на з чор най пля май, 
у якую лёг ка ўпі са ла ся бе лая 
кар ці на. Бе лая мэб ля стро гай 
фор мы (сцэ наг ра фія Аляк санд-
ра Ар ло ва з Санкт-Пе цяр бур га). 
Ак цэнт на ге ро ях (над кас цю ма-
мі пра ца ва ла Люд мі ла Ган ча ро-
ва): у стро гім строі Марк, больш 
вы тан ча ны Серж, аб са лют на 
дэ ма кра тыч ны, у кур тач цы і ке-
дах ім пуль сіў ны Іван (ён на ват 
раз дзя ва ец ца і ро біць са бе душ 
на сцэ не, каб зноў адзец ца і пра-
доў жыць пры ем ны ве чар з сяб-
ра мі — і ўсё гэ та за час ад на го 
ма на ло гу).

Яны роз ныя. Мо жа, та му 
ад чу ва юць па трэ бу адзін у ад-
ным? Бес сэн соў на ка пац ца ў 
чу жой ду шы, ні ко га не пе ра-
ро біш. Але на ра зу мен не бліз-
ка га сяб ра ў лю бых сі ту а цы ях 
спа дзя вац ца хо чац ца. І яшчэ 
сяб ры мо гуць да па маг чы стаць 
леп шым. На ват ка лі ты з імі ка-
тэ га рыч на не згод ны.

Так, мож на ска заць, што 
кар ці на бе лая. Але па спра-
буй це раз гле дзець на ёй бе-
ла га лыж ні ка, які скі роў ва ец ца 
ўніз і губ ля ец ца за па ва ро там. 
Па ва ро таў сю жэ ту п'е са пра-
па ноў вае не каль кі. У вы ні ку 
спек такль усё ж пры во дзіць 
кож на га да ўлас на га ад ка зу 
на пы тан не: «На вош та Серж 
ку піў кар ці ну?»

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.
tsimoshyk@zviazda.by

�

Пер ва на — зна чыць ма ты лёк. 
Імя, рэд кае на ват для яе ра дзі-
мы — Турк ме ні ста на. Але яно 
так па суе дзяў чы не: то нень кая 
і лёг кая, яна ўмее ра біць так, каб 
ру хі зда ва лі ся па лё там. І гэ та 
мож на ўба чыць. Пер ва на Мы ра-
да ва пас ля за кан чэн ня Белару-
скага дзяржаўнага ха рэа гра фіч-
на га ка ле джа па поў ні ла тру пу 
ба ле та ў Вя лі кім тэ ат ры Бе ла-
ру сі. Ме на ві та ў Бе ла русь яна 
пры еха ла 10 га доў та му ма лень-
кай дзяў чын кай, каб спа сці гаць 
та ям ні цы мас тац тва, якое за ва-
рож ва ла. Баць кі пры ня лі вы бар 
сва ёй Пе ры, ра зу ме ю чы: ня хай 
іх да чуш ка да лё ка, але яе мож на 
па кі нуць у дру жа люб ным Мін-
ску. Та му што ска ро ча нае Пе-
ры — зна чыць анёл. У ёй са мой  
ёсць сі ла, што ства рае бу ду чы-
ню. На сваю бу ду чы ню дзяў чы-
на га то вая пра ца ваць і да лей. 
Што ад мет на, у Бе ла ру сі.

— Як атры ма ла ся, што вы «за хва рэ лі» на ба лет?
— Мне бы ло 7 га доў. Мая пе да гог, якая ву чы ла мя не 

ў Турк ме ні ста не, ад кры ла свет мас тац тва. У ба лет мя не 
пры вя ла ма ма. Яна пра цуе ўра чом анэс тэ зі ё ла гам-рэ ані-
ма то ла гам, мой та та — мыт нік. Прос тыя лю дзі, якія не 
ма юць да чы нен ня да твор чых пра фе сій. Але ка лі я па ча ла 
зай мац ца з пе да го гам, мы ўба чы лі і зра зу ме лі, што гэ та, 
і ма ма за ха це ла, каб я да сяг ну ла не ча га ў гэ тай сфе ры. 
Баць кі па ча лі са чыць за мной, ста лі гля дзець спек так лі, 
каб зра зу мець, што гэ та за мастацтва. Ка лі я пры яз джаю, 
то па каз ваю свае спек так лі, якія тан ца ва ла, — і яны за-
да во ле ныя.

— А як пры ма ла ся ра шэн не па сту паць у Мінск — гэ-
та ж не прос та ў ін шы го рад, гэ та на ват у ін шую кра і ну 
ад пра віць ма лень кае дзі ця? Коль кі вам бы ло га доў?

— Мне бы ло 10 га доў. Баць кам бы ло цяж ка мя не ад-
пус ціць. Але Бе ла русь — дру жа люб ная гас цін ная кра і на, 
мы гэ та ве да лі. Я знай шла ў ін тэр нэ це ін фар ма цыю пра 
ка ледж у Мін ску, што тут ву чы лі ся доб рыя ар тыс ты, та кія 
як Ігар Колб, Іван Ва сіль еў. Бы лі доб рыя вод гу кі. Та му я і 
пры еха ла сю ды. Баць кі ска за лі: «Ка лі та бе па да ба ец ца, то 
мы згод ныя на ўсё». І яны бы лі спа кой ныя ўвесь час яшчэ 
і та му, што ў ка ле джы бы лі доб рыя вы ха валь ні кі.

Я дзя вя ты год жы ву ў Мін ску. Бе ла русь так са ма ста ла 
для мя не род ным мес цам: боль шую част ку дзя цін ства я 
пра вя ла тут. Са ма пра ся бе кла па ці ла ся, усё пе ра адоль-
ва ла. Баць кі, вя до ма, да па ма га лі, але на па чат ку бы ло 
цяж ка асво іц ца.

За га ды ву чо бы ба лет стаў для мя не сэн сам жыц ця. 
У мя не з'я ві лі ся ма ры і мэ ты, імк нен не да сяг нуць іх. 
Гэ тая пра фе сія зра бі ла з мя не асо бу. Ма ім пе да го гам 
бы ла Ні на Да вы дзен ка, якая шмат для мя не зра бі ла, 
да ла маг чы масць рас крыц ца, за што я вель мі ёй удзяч-
ная. Ін эса Ана то леў на Душ ке віч так са ма са мной шмат 
рэ пе та ва ла. Ка ледж дае пра фе сі я на лізм, маг чы масць 
ра зу мець, што зна чыць быць ар тыс там ба ле та. Ка лі 
я бы ла ма лень кай, то не ўсве дам ля ла, на коль кі гэ та 
цу доў ная пра ца, прос та ра бі ла ру хі. По тым, ка лі па ста-
ле ла, ста ла ра зу мець, на коль кі гэ та цяж ка, трэ ба ўсё 
пра пус каць праз ся бе.

— Баць кі час та пры яз джа лі да вас, маг лі са чыць за 
ва шы мі твор чы мі да сяг нен ня мі?

— Ма ма пры яз джа ла не каль кі ра зоў, на прык лад, у 
7-м кла се, апош ні раз — на вы пуск у ка ле джы. На вы-
пуск ным кан цэр це ў ка ле джы я тан ца ва ла ада жыа з 

«Па хі ты» і з «Шчаў кун ка». Ма ма вель мі 
ра да ва ла ся. Яны рэд ка пры яз джа юць і 
вель мі су му юць: брат мой ву чыц ца ў Анг-
ліі, яны ця пер ад ны. Але атрым лі ва ец ца, 
што час цей я ез джу да до му: адзін ці два 
ра зы на год.

— Су му е це па ра дзі ме?
— Так. Там мае род ныя лю дзі. І да до-

му хо чац ца. І па ба чыць сваю кра і ну — 
су мую па род ных мяс ці нах. Я люб лю 
су стра кац ца з сяб ра мі, з які мі даў но не 
ба чы лі ся. Я ў ста лі цы жы ву. Ашга бад 
лі чыц ца са мым мар му ро вым го ра дам у 
све це. За ўва жаю, як мая кра і на ста но-
віц ца больш пры го жай, наш прэ зі дэнт 
шмат па бу да ваў. Турк ме ні стан — вель мі 
су час ная кра і на. І Бе ла русь мне па да ба-
ец ца, яна ста ла для мя не род най, ёсць у 
Мін ску пры го жыя мес цы, дзе мы з за да-
валь нен нем гу ля ем: па Ня мі зе ве ча рам, 
ка лі вяр та ем ся пас ля спек так ля. Гля дзіш 
на во кал і атрым лі ва еш за да валь нен не 
ад жыц ця.

— Збі ра лі ся пас ля за кан чэн ня вяр-
нуц ца да до му ці за стац ца тут?

— Я ха це ла за стац ца тут. Мне вель мі па да ба ец ца 
наш тэ атр. Ён ба га ты гіс то ры яй, мне па да ба ец ца, што 
тру па час та ез дзіць на гаст ро лі, Бе ла рус кі ба лет цу-
доў на ўспры мае пуб лі ка. Мне па да ба ец ца рэ пер ту ар 
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. Ка лі мне пра па на ва лі тут пра ца ваць, 
я ад ра зу па га дзі ла ся.

Пас ля за кан чэн ня ка ле джа мы спа чат ку пра цу ем у 
кар дэ ба ле це. Гэ та па трэб на, каб ума ца вац ца, пры жыц-
ца, зра зу мець «кух ню» тэ ат ра. Ад ра зу пас ля ка ле джа 
цяж ка прый сці і стаць са ліст кай — трэ ба, каб па сту по ва 
на рас та ла май стэр ства. Я за ня тая ў шмат якіх спек так-
лях: у «Се ра на дзе», «Шчаў кун ку», «Ле бя дзі ным во зе ры», 

«Ба я дэр цы», «Ра мэа і Джуль е це»... Яшчэ ў ка ле джы я 
тан ца ва ла Ма шу ў «Шчаў кун ку», мне вель мі па да ба ла-
ся, та му што ба лет да во лі ра ман тыч ны. На огул я больш 
люб лю ра ман тыч ныя ба ле ты.

Юрый Ан то на віч Тра ян мне дае не ка то рыя соль ныя 
ро лі, на прык лад пар тыю ма лень ка га ле бе дзя, каб вы пра-
ба ваць мае маг чы мас ці. Та му, як скла дзец ца маё жыц цё 
ў тэ ат ры, бу дзе за ле жыць толь кі ад мя не. Але па куль я 
ра зу мею, што па він на пад рых та вац ца фі зіч на, ума ца вац-
ца, каб да лей стаць са ліст кай.

— Ёсць ма ра пра ней кую кан крэт ную ро лю?
— Я ха це ла б стан ца ваць Ад эту-Ады лію. Гэ та мая ма ра 

з са ма га дзя цін ства. І мая ма ма заў сё ды ма ры ла, каб яна 
прый шла ў тэ атр, ся дзе ла ў пер шым ра дзе, гля дзе ла на 
мя не. Я па на ту ры больш Ад эта, але Адзі лію сыг раць ці ка-
ва трэ ба рас крыць ры сы ха рак та ру, пра ца ваць не толь кі 
фі зіч на, але і ду шой. Ха рак тар на му тан цу нас ву чы ла Ні на 
Дзя чэн ка, цу доў ны пе да гог, якая да па ма га ла рас крыць 
воб ра зы ге ро яў. Ка лі ты не бу дзеш па каз ваць эмо цый, а 
ра біць толь кі ме ха ніч ныя ру хі, то ні хто не зра зу мее, пра 
што ты тан цу еш.

— Ка лі вы хо дзі це на сцэ ну, ду ма е це пра тое, што 
хо ча це ска заць гле да чу?

— Так. Заў сё ды. На ват ка лі тан цу еш з парт нё рам, 
то з ім у гэ ты мо мант трэ ба раз маў ляць — праз ру хі, 
каб гэ та ад чу ваў гля дач, пе ра даць па чуц ці. Усё-та кі гэ та 
мас тац тва.

— Вы па ру ме ся цаў у тру пе. Як ста вяц ца ў тэ ат ры 
да на віч коў?

— Тэ атр вель мі дру жа люб ны. Я і трое дзяў чат з вы-
пус ку тра пі лі ў гэ ты тэ атр, усе ця пер ся дзім у ад ной гры-
мёр цы. Жы ву я ра зам з дзяў чы най з Япо ніі (зды ма ем 
ква тэ ру). У на шай тру пе ёсць ар тыс ты з роз ных кра ін, 
та му ні я кіх праб лем не ўзні кае. Мы сяб ру ем з дзяў ча та мі 
з Бе ла ру сі — за пра ша лі ў гос ці на дзень на ра джэн ня. Не-
ка то рыя з тых, хто ўжо даў но пра цуе, да па ма га юць; ка лі 
ча гось ці не ве да еш, то пад ка жуць. Мне па да ба ец ца тут 
пра ца ваць. І пе да го гі вель мі доб рыя. Са мной зай ма юц ца 
Тац ця на Мі хай лаў на Яр шо ва і ба лет май стар Аляк санд ра 
Ці ха мі ра ва.

— Мо мант кан ку рэн цыі ёсць?
— Як у лю бой сфе ры, на пэў на. Але тут, мне зда ец ца, 

ме ней кан ку рэн цыі, і ня ма та ко га, як не ка то рыя апіс ва юць 
за ку ліс нае жыц цё.

— У ба ле це ўсё за ле жыць ад та го, коль кі га дзін 
ча ла век здоль ны ста яць ля стан ка?

— Пра ца важ ная. Але не ў га дзі нах спра ва. Прос та 
трэ ба кож ны дзень цал кам ад да ваць ся бе пад час за-
ня ткаў. Мож на на ват зай мац ца і га дзі ну, але поў нас цю 
ад да вац ца пра цы.

— Ва шы ад на год кі імк нуц ца ці ка ва ба віць час (гэ та 
вы гля даць мо жа па-роз на му). На дыс ка тэ ках па тан-
ца ваць лю бі це?

— Прый сці ад па чыць пас ля пра цы для мя не на шмат 
важ ней, каб ад на віць сі лы. Я ста ра юся воль ны час пра во-
дзіць спа кой на. Ка лі са ма не за ня тая ў спек так лі, то пры-
хо джу на спек так лі ў наш тэ атр. Мне вель мі спа да ба ла ся 
«Кар мі на Бу ра на» ў па ста ноў цы Ва лян ці на Елі зар' е ва. Але 
больш за ўсё люб лю «Ле бя дзі нае во зе ра». Вель мі рэд ка 
мы хо дзім у кі но... Вы хад ныя ёсць — трэ ба пры га та ваць 
неш та. Люб лю стра вы з на цы я наль най кух ні — плоў, ман-
ты, але вель мі рэд ка га тую.

— Бе ла рус кую кух ню асво і лі?
— Так, я на ву чы ла ся ра біць дра ні кі, ра бі ла са смя тан-

кай до ма — для та ты. 
— Ёсць неш та, да ча го вы яшчэ не пры вык лі ў Бе-

ла ру сі?
— Кож ны раз, ка лі тэм пе ра ту ра на ву лі цы апус ка ец ца 

ні жэй за нуль, я па чы наю мерз нуць, та му заў сё ды доб ра 
апра на юся. Я ж пры еха ла з цёп лай кра і ны.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК. tsimoshyk@zviazda.by

�

Сцэнп ланСцэнп лан  ��

АПЛА ДЫС МЕН ТЫ — 
НАЙ ЛЕП ШАЯ ПЛА ТА

Ар тыс ты з больш як двац ца ці кра ін пры едуць на опер ны фо рум

Прэм' е раПрэм' е ра  ��

КАР ЦІ НА БЕ ЛЫМ
ДРУЖ БА ПРА ВЯ РА ЕЦ ЦА МАС ТАЦ ТВАМ

Твор цыТвор цы  ��

МА ТЫ ЛЁК З ЦЁП ЛАЙ КРА І НЫ

Кі на кро кіКі на кро кі  ��

ШТО ДЗЕНЬ НА СТУП НЫ НАМ РЫХ ТУЕ
Мар лен Дзіт рых і ге роі бе ла рус кіх рэ жы сё раў на вялікім эк ра не

Кадр з філь ма «Дзі пан» Жа ка Адзі я ра.

Пе ра мож ца на цы я наль на га кон кур су — ані ма цый ны фільм «Пра ва ла».
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