
Прэс-рэл1з VII Рэспублжанскага фестывалю 
нацыянальнай драматурги iM. B.I. Дунша-Марщнкев1ча

Сёмы Рэспублжансю фестываль нацыянальнай драматург!i пройдзе 
у горадзе Бабруйску з 1 па 6 лютапада. Да удзелу у iM запрошаны прафесшныя 
тэатральныя калектывы, у тым лжу i замежныя. Адметнасць фестывалю у тым, 
што яго праграма складаецца выключна з творау беларусюх аутарау. 
У конкурсе прымуць удзел 12 спектакляу з 11 тэатрау. Спектаюй будуць 
прадстаулены у конкурснай праграме «Спектакль тэатра драмы»

Традыцыйна праграма фестывалю уключыЦь у сябе творчую 
лабараторыю -  чытю п’ес, лекцьй i прэзентацьн -  пры падтрымцы Цэнтра 
беларускай драматург! i i Цэнтра эксперыментальнай рэжысуры.

Творчая лабараторыя садзейшчае пошуку новых маладых таленавггых 
аутарау у розных жанрах тэатральнага мастацтва, папулярызацьй творау 
беларусюх драматургау у краше i за яе межам1, садзейн1чае прыцягненню yBari 
да творчасщ айчынных аутарау, расшырэнню рэпертуарнай пал1тры маладых 
выканауцау.

У фестывалю прымуць удзел:

1) Дзяржауная установа «Нацыянальны акадэм1чны драматычны тэатр 
iMH Якуба Коласа» (г.В1цебск)

«Сымон-музыка»
Аутар -  Я.Колас
Рэжысёр-пастаноушчык -  М. Краснабаеу

2) Дзяржауная установа «Гомельсю га радеKi моладзевы тэатр»
«Ляцел1 арэлЬ 
Аутар -  К.Сцешык 
Рэжысёр-пастаноушчык -  Д. Паршын

3) ГУКСТ «Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтвау Рэспубл1ш 
Беларусь» (г.Мшск)

«Музыка вулщ»
Аутар -  по адна1меннай п’есе К.Рыбак 
Рэжысёр-пастаноушчык -  К. Рыбак

4) Цэнтр в1зуальных i выканальн1цк1х мастацтвау «АРТ Карпарэйшн» 
(г.М1нск)

«Отюм»
Аутар -  В.Каралёу
Рэжысёр-пастаноушчык -  А. Марчанка

5) Тэатральна-вщовшчная установа культуры «KieycKi акадэм1чны тэатр 
«Залатыя вароты»

«Тата, ты мяне люб1у?»



Аутар -  Д. Багаслаусю 
Рэжысёр-пастаноушчык -  С. Жыркоу

6) ПНУ «Камерны Драматычны тэатр» (г.Волагда)
Зонг-опера «Серэнада над далтай»
Аутар -  па аповесщ В.Быкава 
Рэжысёр-пастаношчык -  Я. Рубш

7) Незалежны тэатральны праект (г.Мшск)
«ГЗПАМЫ»
Аутар -  па кшзе А.Горвата 
Рэжысёр-пастаноушчык -  С. Жыркоу

8) МАУК «Пермсш ТЮГ»
«Лондан»

Аутар -  М.Дасько
Рэжысёр-пастаноушчык -  М. Сакалоу

9) Дзяржауная установа «Заслужаны калектыу Рэспубл1к1 Беларусь 
«Рэспубл1канск1 тэатр беларускай драматурги» (г.Мшск)

«Гэта у  сё яна»
Аутар -  АЛваноу
Рэжысёр-пастаноушчык -  М. Дабраулянска

10) Нацыянальны акадэм1чны тэатр iM. Я.Купалы (t.Mihck)
«У раджа й»
Аутар -  П.Пражко 
Рэжысёр-пастаноушчык -  Д. Ц1шко

11) Рэспублжанск1 тэатр беларускай драматурги (г.Мшск)
«СЛрожа»
Аутар -  Ю.Чарняуская 
Рэжысёр-пастаноушчык -  А. Гарцуеу

12) УК «Маплёусю абласны тэатр драмы i камедьн 1м.В.1.Дун1на- 
Марц{нкев1ч (г.Бабруйск)»
«CipTaKi»
Аутар -  В.Прусак
Рэжысёр-пастаноушчык -Т. Траянов1ч

Таксама у рамках пазаконкурснай праграмы фестывалю адбудзецца паказ 
спектакляу:

1) ДБУК КВ «Калужск1 абластны тэатр юнага гледача »
«Не пакщай мяне» А.Дударава



2) Тэатр Post (г.Санкт-Пецярбург)
«Два перстнЬ> П.Пражко

3) Тэатр адэсскага разл1ву «Ланжеронъ»
«Моня» трагжамедыя па кшзе Э. Севелы «Моня Цацкес -  
сцяганосец»

У творчай лабараторьп прыме удзел:

F p y3 iH C K i Дзяржауны прафесшны драматычны тэатр горада Topi iM. 
Георпя 3picTaei

«Ты знойдзеш Ал icy пад старым снегам»
Аутар -  А.1ванюшанка
Рэжысёр-пастаноушчык -  Д. Чхарщшвш

Фестываль нацыянальнай драматург11 -  гэта магчымасць убачыць ц1кавыя 
праекты i таленав1тыя пастаноук1, гэта знаёмства з творчасцю беларусюх 
аутарау сучаснай i клаачнай драматург11, прыцягненне у фестывальны працэс 
i супрацоун1цтва з беларуск1м1 драматургам! ycix прафес1Йных тэатрау Беларус1 
i бл1зкага замежжа.


