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Станцуем будучыню?
У Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў упершы- 
ню выпусцілі балетмайстраў сучаснага танца. Абарона іх творчых прац 
прайшла ў выглядзе публічнага канцэрта-спектакля PRO на сталічнай 
пляцоўцы ОК16 —  па квітках і з поўным аншлагам. Прычым аргані- 
зацыйныя клопаты ўзяў на сябе магістрант іншай кафедры —  мене
джмента сацыякультурнай дзейнасці. Так што вынік можна назваць 
плёнам міждысцыплінарнага супрацоўніцтва.
Надзея БУНЦЭВІЧ / Фота Сяргея ЖДАНОВІЧА

Кафедра харэагра- 
фіі БДУКіМ існуе 
ўжо 40 гадоў. Ся- 
род добрых трады- 

цый, што на ёй склаліся, — 
штогааовыя справаздачныя 
канцэрты ў розных сталіч- 
ных залах, найперш на сцэ- 
не Беларускага дзяржаўнага 
акадэмічнага музычнага те
атра. Нумароў сучаснай ха- 
рэафафіі, у тым ліку ў стылі 
contemporary, там заўжды 
было багата. Але ставілі іх 
звычайна тьм, хто навучаўся 
народнаму танцу, а парале- 
льна — і сучаснаму. Тыя сту- 
дэнты рэгулярна ўдзельнічалі 
(і перамагалі) у конкурсных 
праграмах найпрэстыжна- 
га Міжнароднага фестива
лю сучаснай харэаграфіі ў 
Віцебску, ездзілі на іншыя 
конкурсы, фестывапі, май- 
стар-класы. Дый сама кафед
ра неаднаразова выступала 
ініцыятарам правядзення на 
базе ўніверсітэта майстар- 
класаў, выкарыстоўваючы 
кожную магчымасць пры- 
езлу ў нашу краіну вядучых 
замежных майстроў і плённа 
супрацоўнічаючы з амбаса- 
дамі.

Нарэшце, намаганнямі 
загадчыцы кафедры Святла- 
ны Гугкоўскай у межах спе- 
цыяльнасці “харэаграфічнае 
мастацтва” адкрыўся асобны 
кірунак — “сучасны танец”. 
У яго актуаіьнасці для наша- 
га нацыянальнага мастацтва 
і ўсёй краіны не трэба пера- 
конваць. Але што ж мы ў вы
шку ўбачылі?

Разнастайныя нумары на 
выніковым канцэрце адлюс- 
троўвалі індывідуальнасці 
"шасці Я”, як назвалі сябе 
самі выпускнікі. Былі і фі- 
ласофскія кампазіцыі, і з ра- 
мантычным ухілам, і на мя-

жы з пластычным тэатрам, 
вельмі запатрабаваным сён- 
ня ва ўсім свеце, і з  яркім 
нацыянальным адценнем — 
якое. зразумела, выяўляецш 
не толькі праз фольк. Аде гэ- 
тая размаітасць мела адзіны 
пункт адліку: ва ўсіх нума- 
рах і іх назвах у той ці іншай 
ступені абыгрывалася PRO. 
ажно да гул ьні слоўС'РЯОва- 
Ленок”), што надаіа праекгу 
цэласнасць.

Цікавы падбор музыкі

прывёў да стварэння сапраў- 
днай фонасферы. У аснову 
былі пакладзены не эстрад- 
ныя песні, да якіх робіцца 
“падтанцоўка”, а сумесі му
зычнага авангарду (кшталту 
фрагментаў твораў Соф’і Гу- 
байдулінай) з алектронікай 
і гукамі прыроды. Адзначу 
таксама ўдалую работу з ві- 
дэа, добрае абжыванне сцэ- 
нічнай прасторы (кульміна- 
цыяй нумара “про Kaigus” 
Валерыі Jle стала ўзыходжан-

не па змешчанай на і іляцоў- 
цылесвіцы).

Вядома, не ўсё было ідэ- 
альным: дзесьці не хапала 
мастацкай завершанасці, 
два нумары нечакана сышлі 
ў блізкую моладзі дыскатэ- 
ку. Але ўражвала ўжо само 
імкненне да пошуку як сваіх 
тэм, так і іх вырашэння. Бо 
адлюстроўваліся не толь- 
кі каханне ці супрацьстаў- 
ленне героя і натоўпу, але і, 
да прыкладу, касмічнасць

светабудовы, рух як жыццё 
і прыгажосць. Узрадавала, 
што ў некаторых нумарах 
нават прысугнічала ўласная 
лексіка — я к форма і змест 
твора. Запомніліся склада- 
ныя “пластычна-геамет- 
рычныя” фігуры кампазіцыі 
“Pro Свет” Яўгена Свірчанкі, 
фінальнае спляценне трох 
дзявочых фігур у “Альмары” 
Алены Падольскай.

Харэаграфічны вечар быў 
працягнугы выставай жыва- 
пісу, дзе асабліва прыцяга- 
льнымі аказадіся палотны, 
наўпрост звязаныя з балет- 
на-танйавальнай тзмай і вы- 
рашаныя з гумарам, фанга- 
зіяй, спасылкамі да іншых 
мастацкіх з’яваў — ад бароч- 
нага музычнага тэатра да га- 
лівудскіх мульцікаў. Шкада 
толькі, што амаль усе працы 
такога роду засталіся без под- 
пісаў: ні назвы, ні прозвішча 
аўтара. Дый харэаграфічным 
нумарам не пашкодзілі б 
праграмкі, бо аднаго экзем
пляра, змешчанага на ўвахо- 
дзе ў паўзмроку, было замала. 
Магчыма, усе гэтыя дробязі 
можна паправіць пры да- 
лейшых паказах. Але ці ад- 
будуцца яны? Якія ўвогуле 
перспектывы чакаюць цяпе- 
рашніх выпускнікоў?

— Нягледзячы на тое, 
што яны раз’едуцца хто ку- 
ды, — адказала кіраўнік кур
са Святлана Гугкоўская, якая 
выступіла аўтарам ідэі гэтага 
праекта, — мы маглі б паўта- 
рыць вечарыну. Бо нумары 
ставіліся ў асноўным на сгу- 
дэнтаў першага — трэцяга 
курсаў, якія будуць працяг- 
ваць навучанне. Разам зудзе- 
льнікамі мы аб’ехалі некалькі 
розных пляцовак, шукаючы 
тую, якая найбольш пасава- 
ла б задуме. Вельмі дапамог

Аляксандр Кулінковіч, які 
сёлета заканчвае магістрату- 
ру як менеджар сацыякупь- 
турнайдзейнасці. Ёнлеташні 
выпускнік нашай кафедры, 
таму выдатна ведае харэагра- 
фію. Ідэальны варыянт! Што 
ж да лёсу выпускнікоў-балет- 
майстраў, дык усе яны атры- 
малі размеркаванне па спе- 
цыяльнасці. Хтосьці, вядома, 
працягне вучобу, астатняе ж 
залежыць ад іх саміх.

— Для выпускнікоў гэта 
сапраўдны прарыў, — падзя- 
ліся ўражаннямі старшыня 
Дзяржаўнай камісіі, заслужа- 
ная артыстка Рэспублікі Бе
ларусь, загадчыца бштетнай 
трупы нашага Вялікага тэ
атра Таццяна Шаметавец. — 
Асабліва калі ўлічваць, што 
яны навучаліся ўсяго чатыры 
гады. Гэты від танца вельмі 
складаны і патрабуе не мен- 
шага таленту, чым акадэміч- 
ны балет. Асабіста для мяне 
надзвычай важнае напаўнен- 
не кожнага руху сэнсам, іна- 
чай убачанае забываецца. 
А іе галоўнае пытанне пасля 
цяперашняга паказу — што 
будзе далей?

Сапраўды, пытанне больш 
чым актуальнае. Бо на сёння, 
нягледзячы на шматлікія па- 
станоўкі ў галіне сучаснай ха- 
рэаграфіі, пра&тема падрых- 
тоўкі прафесійных кадраў. 
якія будуць годна працаваць 
у іэтай сферы, яшчэ не выра- 
шана. Балетмайстар — пра- 
фесія для адзінак. Смешна 
думаць, што за чатыры гады 
можна з кожнага студэнта 
ўзрасціць майстра. Аде пер- 
шыя крокі да гэтага рабіць 
трэба. I чым бшьш будзе вы- 
пускацца спецыялістаў, якія 
не кінуць сваю прафесію і бу
дуць працаваць, у тым ліку, з 
аматарскімі калектывамі.тым
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