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Дзяржауная установа «Заслужаны калектыу РэспублЫ Беларусь 
«Рэспублшансю тэатр беларускай драматурги» дзякуе за уважлтасць 1 
неабыякавасць да лесу нашага тэатра 1 становшча беларускай драматурги. 
К1раунщтва 1 увесь калектыу РТБД гэтаксама л1чыць, што прасоуванне 1 
папулярызацыя менави'а беларускай драматурги -  мю1я 1 асноуная задача 
нашага тэатра. У  сваей дзейнасщ 1 фармграванш рэпертуарнай палггыю тэатр 
прытрымлгваецца гэтага юрунку 1 роб1ць усё магчымае для прасоування 1 
разв1цця беларускай драматурги.

Адказваючы на вашы пытанн! мы:

1. Звяртаем вашу увагу на тое, што болынасць снектакляу рэпертуару 
заснавана менавгта на творах беларусюх, а не замежных аутарау:

- Драматург Андрэй 1ваноу, якога вы аднесл! да рас1Йск1Х аутарау, 
з’яуляецца беларусюм драматургам.

- Акрамя тых 1мён, яюя вы ужо назвал!, хочацца нагадаць 1мёны 
Фрашцнгка Аляхнов1ча 1 Леапольда Родзев1ча (спектакль “Адамавы Жарты”), 
Якуба Коласа, Эл1зы Ажэшю, Зм1трака Бядул1, 1вана Мележа, Янк1 Купалы 1 
1ншых аутарау (спектакль “Беларусь. Дыдактыка” ); Мгкалая Матукоускага 
(спектакль “Мудрамер”).

- Сярод спектакляу для дзяцей можна адзначыць пастаноук1 па творах 
беларусюх аутарау -  “Псторыя двух сабак” Ягора Конева, “Залатое сэрцайка” 
Святланы Навуменка.

- Аутарсюя спектаюи Яугена Карняга 1 Кацярыны Аверкавай “Пачупю” 1 
“Шлюб з ветрам” -  праекты, цапкам заснаваныя на беларусюм фальклоры. 
Гэтыя уьикальныя пастаноук1 нясуць у сабе не толью мастацкую каштоунасць, 
але 1 вяртаюць у сучаснасць непауторную 1 кранальную беларускую 
культурную спадчыну.

- Рэспубл1канск1 тэатр беларускай драматурги 1 Цэнтр беларускай 
драматургй, яю дзейьпчае пры тэатры, робядь шмат дадатковых праекгау, 
нак1раваных на падтрымку 1 разв1цце сучаснай беларускай драматурги. На 
сцэне тэатра праводзяцца сцэшчныя чыташи п’ес беларуск1х аутарау, а таксама 
праект “Тыдзень сучаснай беларускай драматурги” . Штогод аргашзоуваецца

В 1кторы11вановай



Млжнародная драматурпчная лабараторыя, на якой ствараюцца новыя п’есы. 
Ладзяцца семшары 1 прафесшныя майстар-класы, лекцьп 1 драматурпчныя 
конкурсы.

2. Дзякуем за вашы прапановы. Мы абавязкова звернем на IX увагу.

Будзем рады бачыць вас на спектаклях 1 мерапрыемствах нашага тэатра, 
дзе вы зможаце больш падрабязна пазнаёмщца з нашым рэпертуарам.
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