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АБ'ЯДНАНЫЯ ІДЭЯЙ
У Мінску скончыўся беларуска-кітайскі міжнародны конкурс-фестываль «М астацтва шаўковага шляху»

Шматгадовае сяброўства Беларусі 
і Кітая будуецца не толькі дзя- 

куючы палітычнаму, але і культурнаму 
ўзаемадзеянню. Неаднойчы ў абедзвюх 
краінах праводзіліся самыя розны я твор- 
чыя мерапрыемствы, дзякую чы якім 
раскрываўся патэнцыял прадстаўнікоў 
як Беларусі, так і Кітая. Сёлета адбылася 
важная падзея: у М інску з 29 па 31 ліпе- 
ня прайш оў I Беларуска-кітайскі міжна- 
родны конкурс-фестываль «М астацтва 
шаўковага шляху», які аб’яднаў больш  за 
сотню ўдзельнікаў — прадстаўнікоў р о з
ных творчых напрамкаў. Арганізатара- 
мі фестывалю з’яўляю цца М іністэрства 
культуры Рэспублікі Беларусь і Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт культуры і ма- 
стацтваў.

Танцоры, музыканты-інструменталі- 
сты і вакалісты... Сярод удзельнікаў — як 
прафесіяналы, так і аматары. М эта кож- 
нага — прадэманстраваць асаблівасці 
сваёй нацы янальнай культуры, а таксама 
зразумець, чым жа цікавая і ўнікальная 
культура краіны-сябра. На працягу трох 
дзён моладзь Беларусі і Кітая актыў- 
на брала ўдзел у такіх мерапрыемствах, 
як конкурс інструментальнай музыкі і 
народнага ганца. Бонус — магчымасць 
наведаць майстар-класы па народнай 
творчасці.

— М ерапрыемствы, арганізаваны я ў 
межах фестывалю, садзейнічалі ўзаема- 
дзеянню, абмену творчымі ідэямі, — пад- 
крэслівае рэктар Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў Аліна 
Корбу г. — Удзельнікі фестывалю  — м о
ладзь, якая разумее, чаму сёння важ на 
падтрымліваць стасункі, якая ўмее думаць 
і бачыць на крок наперад. Мне асабліва

прыемна, што ўсе паставіліся да ф есты 
валю з адказнасцю і прадэманстравалі 
гледачам якаснае музычнае, тэатральнае 
і вакальнае мастацтва.

Ф естываль «М астацтва шаўковага 
шляху» стаў тым адукацы йны м  праек- 
там, які здолеў закласці глебу на многія 
гады наперад. Удзельнікі паабяцалі ў на- 
ступным годзе таксама сабрацца разам, 
каб адчуць моцную творчую  энергетыку, 
якой быў прасякнуты  ф эст сёлета.

— У кожнай краіны  ёсць свае трады цы і 
і каш тоўнасці. Ды важ на іх не толькі ве- 
даць, але і захаваць. Беларусь — той самы 
прыклад, калі ёсць чым ганарыцца, — 
адзначае прадстаўнік кітайскай дэле-

гацыі Дай Вэнцдзі. — Я прыехаў да вас 
упершыню, аднак ёсць жаданне застац- 
ца і даведацца яш чэ шмат цікавага пра 
ваш у краіну. Дзякуючы гэтаму ф есты ва
лю ў многіх прадстаўнікоў Кітая з ’явіўся 
стымул глыбей пазнаёміцца з культурай 
Беларусі.

Пакуль госці знаходзілі цікавы я ф ак 
ты пра наш у краіну, м ясцовы я ўдзель- 
нікі паглыбіліся ў свет таям ніц кітайскай 
культуры: вывучылі некалькі народных 
танцаў і нават паспрабавалі паспяваць 
на кітайскай мове. Дарэчы, у наступным 
годзе ф есты валь павінен адбы цца ўжо ў 
Кітаі.
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