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ПАЭТЫКА ПЛАСТЫКІ
«Візуальная паэзія» — на адкрыц- 

цё. Цудоўны выбар. Сёлета VI Ад- 
крыты форум эксперыментальных 
пластычных тэатраў «ПлаБтфор- 
ма» прыцягвае асаблівую ўвагу ме- 
навіта айчыннымі пастаноўкамі. I 
ёсць чаму: адзін з лепшых (чытайце 
пра гэта далей, і зразумееце, чаму) 
спектакль айчыннай тэатральнай 
прасторы «Бетон», для якога аўтар 
Яўген Карняг і знайшоў такое незвы- 
чайнае вызначэнне, і яшчэ адна яго 
пастаноўка. Але чаго насамрэч чакае 
глядач ад гэтага форуму — пластыч- 
нага стаўлення да рэчаіснасці, якая 
часам паварочваецца нечаканымі 
граням!: у мітусні дзён мы і не заў- 
важаем тое прыгожае, што ўласціва 
жыццю, ды і прыгажосць самога ча- 
лавека, яго здольнасць быць сабой, 
гаварыць пра сябе. Нават без слоў. I 
ў гэтым маўчанні можа быць столь- 
кі паэзіі, сведчыць «IIлаБтформа». 
У гэтым маўчанні столькі чалаве- 
чага, што нядзіўна: галоўны сродак 
выказвання тут — цела. А яно можа 
быць красамоўным.

Чым так прыцягвае «ПлаБтформа»? 
Яна скіраваная на эксперимент. Тут 
можна пазнаёміцца з розны м і сучаснымі 
формамі і жанрамі ці нават убачыць тое, 
шго, можа быць, яш чэ не атрымала асэн- 
савання і не вылучана ў асобны кірунак. 
Гут прасцей за ўсё зразумець, што зна- 
чыць перформанс у тэатры, ды што такое 
хэпенінг, калі да дзеі можна нават далу- 
чыцца. Бо тэта той вары янт тэатральны х 
зносінаў, пры якім прадугледжваецца не 
проста рэакцы я гледача, а нават яго ак- 
тыўны ўдзел.

I яш чэ адметнасць гэтага форуму: ён 
скіраваны найперш  на эксперим ент у 
беларускай прасторы, на тое, каб акты- 
візаваць крэаты ў і вынаходніцтвы тых, 
для каго пластыка — галоўны сродак

вы казвання. I ўзм ацняецца ўраж ан- 
не прадстаўленнямі гасцей, як ія ці то 
ўдакладняю ць нашы веды пра сучас- 
ны тэатр, ці то іх паш ыраюць. Не пер- 
шы год мы сочым за тым, якое развіццё 
атрымлівае пластычны рух у Беларусі: 
гэта бачна па колькасці ўдзельнікаў 
і якасці іх пастановак. Сёлета сярод 
удзельнікаў — калектывы з розны х рэ- 
гіёнаў Беларусі, а таксама госці з 
Польш чы, Украіны і Нарвегіі.

Зразумела, найперш  хочацца пазнаё- 
м іцца з гасцямі, але будзе больш цікава 
пабачыць спектаклі, што прадстаўляю ць 
кірунак пластычнага тэатра ў Беларусі. 
Выдатна, што ў праграме — яго «ўдарныя 
сілы»: стартаваў форум у Рэспублікан- 
скім тэатры  беларускай драматургіі 
«Бетонам». Таксама ў праграму трапіла 
пастаноўка Яўгена Карняга ў Дзярж аў- 
ным тэатры  лялек «Інтэрв’ю з вядзьмар- 
камі» — у ёй вельмі пласты чна падаецца 
драма.

«ПлаБтформа», па сутнасці, стварае 
ўмовы для адыходу ад ж орсткіх рам ак — 
ва ўсім. Н ават аф іцыйнае адкрыццё 
форуму было запланавана пасля пер- 
ш ага прагляду, ды і не на дзіцячы час: 
у крэаты ўнай прасторы «Верх» — пас- 
таноўка Валерыі Хрыпач «3 пункта А ў 
пункт Б» у стылі трагікамедыі з удзелам 
перф ормінг-групы  Structurers і музыкаў 
Radiofillz. Хэпенінг — гэта калі ёсць ад- 
крытае ўзаемадзеянне паміж  выканаў- 
цамі і гледачамі. Зрэш ты , уж о зразумела, 
што пласты чны я эксперим енты  — зусім 
не дзіцячы я забавы, а сур’ёзная спра
ва: на мове цела тэатры  разваж аю ць на 
складаны я тэмы, абмяркоўваю ць філа- 
софскія рэчы, задаю ць пы танні і імкнуц- 
ца даць на іх адказ. Гэтым, між  іншым, 
вылучаецца ў айчы нны м тэатральны м  
асяроддзі пластычны тэатр «ІнЖ эст» і 
яго кіраўнік Вячаслаў Іназемцаў. Што ні 
дзея — то думкі, як ія  носіш  з сабою га
дам! ці нават дзесяцігоддзямі (у гэтага 
тэатра вельмі ж ы вучы я пастаноўкі

менавіта таму, што актуальныя). На 
жаль, не адбылася запланаваная п рэм ’ера 
«Генезіс#, або Паходжанне Відаў», але яе 
абяцаю ць прадставіць уж о вясной: каб 
паразваж аць пра канфлікт П расторы і 
Цела.

Зрэш ты , увесь форум ф акты чна пра 
гэта. 3 работамі ўкраінскіх і польскіх гас
цей яш чэ можна паспець пазнаёміцца. 
Гэта важ на для лепш ага разумения пра- 
цэсаў, што адбы ваю цца ў беларускім 
тэатры. I тут варга яш чэ звярнуць ува- 
гу на монаспектакль «I пра надвор’е...» 
танц-тэатра «Галерэя» з Гродна, работу 
рэж ы сёра-харэограф а А ляксандра Це- 
бянькова і выканаўцы Васіля М ініча 
(16 лютага). На наступны дзень высту- 
пленні гасцей заверш ы ць пастаноўка 
наш ага харэографа Сяргея П аяркава 
«Лаўцы. Ф утурыстычная ф ангазія пра 
час», якая была адзначана на фесты валі 
сучаснай харэаграфіі ў Віцебску. Пагля- 
дзім, што адзначаюць спецыялісты?

П ласт ы чны  «Бетон»  —  на адкры цці форуму.

3 нарвеж скім праектам  PLUSKVAM- 
PERFEKTUM  варта пазнаёміцца (18 лю 
тага) таму, што гэта сумесная праца з 
Вячаславам Іназемцавым. А пасля — з 
інтэракты вам  М іхаіла Камінскага «На- 
зіральнік заўсёды», створаны м сумесна 
са Студыяй танцавальнай імправізацыі 
Dance Essence і М айстэрняй сучаснага 
танца кафедры харэаграфіі Беларуска
га дзярж аўнага ўніверсітэта культуры і 
м астацтваў (наша танцавальная будучы- 
ня!). I на заканчэнне — «Танцавальныя 
інструменты», альбо вечар сучаснага 
танца ў Рэспубліканскім тэатры  белару
скай драматургіі. Тое, што можа прыцяг- 
нуць і парадаваць усіх.

Сёлета форум прадугледзеў майстар- 
класы для тых, хто асабліва зацікаўлены 
ў «пластычным» развіцці тэатральнага 
м астацтва Беларусі. А яно, м іж  іншым, 
ужо мае розны я абліччы. Паглядзіце!..
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