
Art-блог

У трэндзе —
грацыя і лёгкасць

"Нутро" Дзмітрыя Бяззубенкі.

19 лістапада ў Віцебску завяршыўся юбілейны XXX Міжнародны фестываль 
сучаснай харэаграфіі (IFMC). Нацыянальны конкурс, што праводзіўся ў яго 
рамках, стаўся адным з самых моцных творчых спаборніцтваў беларускіх 
харэографаў за ўсе гады існавання гэтага форуму.
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"Гульні Г  '  \  
розуму" Г \
Алены L  '
Лісной.

Для конкурсу было адабрана 
25 работ. Болыпасць — з Мін- 
ска, але былі таксама калекты- 
вы з Віцебска, Гомеля, Гродна, 
Магілёва. У заключны тур увай- 
шло 9 работ, кожная з якіх атры- 
мала тую ці іншую ўзнагароду. 
Мы ўбачылі значнасць і разна- 
стайнасць ідэй, прафамаванне 
шматлікіх асацыяцый, многа- 
лінейнае ўзаемадзеянне музыкі 
і харэаграфіі, шырокую палітру 
выразных сродкаў, скіраваных 
на раскрыццё мастацкага вобра- 
зу, нарэшце, Даволі прафесійнае 
выкананне. Гэта дазваляе за- 
сведчыць, што сучасны танец у 
нашай краіне “моцна трымаецца 
на нагах” і смела можа прэтэнда- 
ваць на статус сур’ёзнай мастац- 
кай з ’явы.

Кожны фестываль складаецца 
ў нейкім стылёвым адзінстве. На 
тэты раз пераважалі графічнасць 
і вытанчаснасць, лёгкасць і пра- 
зрыстасць выкладання харэафа- 
фічнай фактуры, шматмернасць 
прасторавага рашэння. Усё гэ
та стварала асаблівую лірычную 
атмасфернасць большасці ра
бот. Сярод іх — “Человек танцу
ющий” праекта Валянціна Ісака- 
ва “X-перИменты” Гомельскага 
дзяржаўнага каледжа мастацтваў 
імя Нестара Сакалоўскага (спе- 
цыяльная прэмія “Пастскрып- 
тум”), “Лаўцы. Футурыстычная 
фантазія пра час” Сяргея Па- 
яркава (3-я прэмія). Стылёвым 
кантрастам у такім хантэксце 
выступіла работа “Глядзі, а то 
пачуеш...” Тэатра-студыі сучас
най харэаграфіі Дзіяны Юрчан-

ка з Віцебска (1-я прэмія). Сама 
ж Дзіяна атрымала таксама спе- 
цыяльную фестывальную ўзна- 
гароду “За ўнёсак у развіццё су
часнай харэафафіі і адцанасць 
творчай справе” , якую ўручыў ёй 
госць фестывалю — знакаміты 
расійскі акцёр Сяргей Бязрукаў.

Многія работы вылучала 
здольнасць выканаўцаў адчуць 
і перадаць у руху драбнюткія 
змены ў сваім целе і ў адносінах 
цела з прасторай, што так цэніц- 
ца ў сучаснай харэаграфіі. Ся
род такіх работ — “Сны Афеліі” 
Яўгеніі Нікалайчук (2-я прэмія), 
ALMAR’A Алены Падольскай.

На жаль, некаторыя конкур- 
сныя работы з цікавай мастац- 
кай задумай прайфалі з-за не- 
дастатковай адточанасці рухаў, 
адсутнасці меркаванага камбі- 
нацыйнага сінхрону, што тлу- 
мачылася недастатковай тэхніч- 
най падрыхтоўкай выканаўцаў 
(“Слухаючы глыбіню” Антаніны 
Руткоўскай у выкананні тэатра 
танца “Адлюстраванні” , “След” 
Ганны Корзік і Яўгеніі Нікалай- 
чук у выкананні тэаф а танца 
“Альтана”).

Відэашэраг — як гарманіч- 
ная сукупнасць відэа і графічных 
фрагментаў, з ’яднаных агульнай 
ідэяй у адпаведнасці з задумай 
балетмайсфа, але наўпрост не 
звязаных з танцавальным тэк- 
стам, — вельмі ўзмацніў мастац- 
кае ўражанне ад дзвюх сольных 
работ, прадстаўленых студэнтамі 
кафедры харэаграфіі Беларус- 
кага дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў: “Гульні 
розуму” Алены Лісной (2-я прэ- 
мія) і “Нутро” Дзмітрыя Бяззу- 
бенкі (спецпрэмія “За сэнсавае 
напаўненне танца”).

Вылучаліся конкурсныя ра
боты, у якіх пастаноўшчыкі 
актыўна і вельмі да месца выка- 
рыстоўвалі прыём так званага 
“кадрыравання харэафафічна- 
га тэксту” па прынцыпе ства- 
рэння кпіпа — непрацяглай па 
часе, па-мастацку складзенай 
паслядоўнасці танцавальных 
эпізодаў і мізансцэн з ужыван- 
нем розных спецэфектаў. Без- 
дакорнай з мастацкага пункту 
гледжання была конкурсная ра
бота “Танцы з сябрам” сталічна-

га Тэатра сучаснай харэафафіі 
D.O.Z.SK.I. Яе аўтара Дзмітрыя 
Залескага ўганаравалі самай 
прэстыжнай узнагародай фес
тывалю — спецыяльнай прэміяй 
імя Яўгена Панфілава, якая ўру- 
чаецца найлепшаму харэофафу 
і расцэньваецца літаральна як 
Гран-пры. Гэта ўжо другая такая 
яго прэмія, атрыманая ў Віцеб- 
ску. Самі D.O.Z.SK.I атрымалі 
спецыяльны дыплом “За прафе- 
сіяналізм” .

Адзначаны і іншыя работы: 
сумесная кампазіцыя “Чалаве- 
кі” (харэофаф — Сяргей Талкач) 
Тэатра-студыі Дзіяны Юрчанка 
і праекга Марыны Кушняровай 
“Свой почырк” (3-я прэмія), а 
таксама WoMan (харэофаф — 
Вікторыя Разуванава) гомельскай 
RED dance company (спецдыплом 
“Дэбют”).

Вельмі разнастайнай была 
гасцявая прафама фестывалю. 
Статус аднаго з самых незвычай- 
ных танцавальных калектываў 
Расіі яшчэ раз пацвердзіў “Экс- 
цэнтрык-балет” Сяргея Смір- 
нова, прадставіўшы данс-спек- 
такль “Песні апошняй ф а в ы ” . 
Я к і ў іншых аднаактоўках гэта
га харэофафа, танцоўшчыкі на 
дзіва тонка і дакладна раскрылі 
тэму “маленькага чалавека” , ве- 
дучы кранальную пластычную 
размову з гледачом ва ўласцівай 
ім шчырай манеры.

Вялікае ўражанне пакінуў 
спектакль Раду Паклітару на 
музыку Антоніа Вівальдзі “Доў- 
гі калядны абед” , паказаны тэ- 
атрам “Кіеў-М адэрн-Балет” з 
Украіны. Яго вылучала вытанча- 
ная і вынаходлівая танцавальная 
лексіка, дынамічнае дзеянне, 
цудоўная акцёрская ігра і высо- 
капрафесійная тэхніка выканан- 
ня, а таксама балансаванне між 
жанрамі — ад фарса да драмы.

Фестываль завяршыўся. Але, 
як запэўніў на гала-канцэр- 
це закрыцця міністр культуры 
Рэспублікі Беларусь Юрый Бон- 
дар, яго юбілейныя святкаванні 
працягнуцца праз год на наступ- 
ным форуме.

Святлана ГУТКОЎСКАЯ, 
старшыня экспертнага савета

IFMC-2017, загадчыца кафедры
харэаграфи БДУКІМ, прафесар
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