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КА РЫ КА ТУ РА... 
З ПА ПЕ РЫ

Мы су стра ка ем ся з мас тач кай 

у арт-гас цёў ні «Вы со кае мѣста» 

і пра хо дзім у вы ста вач ную за лу, 

дзе ў мя не ад ра зу ад ні мае мо ву. 

На бе лых сце нах — вя лі кія гра фіч-

ныя кар ці ны-руч ні кі па ме рам ка-

ля двух мет раў. Цяж ка ўя віць, што 

ўсе яны зроб ле ны з па пе ры. Сю жэ-

ты род ныя і вя до мыя: тут і на шы 

га ра ды, і ге роі мі фа ло гіі, і на ват 

фраг мен ты гіс то рыі дзяр жа вы. Гэ-

та не звы чай нае мас тац тва. Ча му? 

З ад на го бо ку — шмат гран насць і 

глы бі ня сэн саў. З дру го га — ма-

тэ ры ял, з яко га зроб ле ны твор, 

ства рае ад чу ван не да лі кат нас ці і 

не даў га веч нас ці.

Май стар пры зна ец ца, што пра-

ца ваць з вя лі кі мі руч ні ка мі да во-

лі скла да на, бо трэ ба ўтры маць 

ве лі зар нае па лат но па пе ры. Яно 

не па він на раз ва ліц ца і стра ціць 

фор му:

— Та му не вя лі кія ка ля ро выя 

ўкра пі ны ў ма іх ма на хром ных ра-

бо тах ма юць не толь кі дэ ка ра тыў-

нае, але і прак тыч нае пры зна чэн-

не — яны да па ма га юць тво ру не 

па шко дзіц ца і пры гэ тым за ста вац-

ца сю жэт на цэ лас ным. Боль шасць 

ра бот з чор най па пе ры, але доў гі 

час знай сці па трэб ную коль касць 

ма тэ ры я лу бы ло праб ле май, да-

во дзі ла ся фар ба ваць га зет ную 

па пе ру туш шу.

Тво ры вы гля да юць на столь кі 

муд ра ге ліс ты мі, што цяж ка ўя віць, 

коль кі ча су мо жа на іх пай сці. Але-

на ўсмі ха ец ца: «Не ка то рыя вы ра-

за юц ца і за дзень. А вось на по шу кі 

ідэі мо жа спат рэ біц ца і не каль кі 

га доў. Да та го ж, я не раб лю на кі-

ды, усё тры маю ў га ла ве».

На вы стаў цы са бра на больш за 

50 ра бот. Мас тач ка ка жа, што «Па-

пя ро выя ма ры» — гэ та свое асаб лі-

вая спра ва зда ча за 15 га доў.

Па куль лю бу ю ся руч ні ка мі, чую, 

як на вед валь ні ца ўсклі кае: «Гэ та 

ж Якуб Ко лас!» Аба роч ва ю ся — 

са праў ды, ві даць парт рэ тнае па-

да бен ства. Вы ці нан ка — гэ та не 

толь кі ўзо ры і сю жэ ты, у Але ны 

Ша лі мы ёсць вя лі кі цыкл парт рэ-

таў і на ват ка ры ка тур.

ЧА МУ ПРА ЯЕ 
ЗА БЫ ЛІ СЯ?

— Вы ці нан ка лі чыц ца на род ным 

мас тац твам, але і па ны так са ма 

вы ра за лі з па пе ры, — рас каз вае 

Але на, пра вод зя чы мя не ў на ступ-

ную за лу. — Праў да, яны больш 

прак ты ка ва лі вы ра за нне сі лу э таў, 

парт рэ таў, біб лей скіх сю жэ таў. 

Уклей ва лі іх у аль бо мы ці аздаб ля-

лі рам ка мі пад шкло. Для та кіх ра-

бот па трэб на мас тац кая аду ка цыя 

і больш тон кія пры ла ды. На жні ца мі 

для стрыж кі аве чак муд ра ге ліс ты 

сю жэт не зра біць. Прос тыя лю дзі 

знай шлі ін шы пры ём: шмат ра зо-

ва склаў шы па пе ру, ра бі лі свае 

ўзо ры і на строі. Га зет ную па пе ру 

вы бель ва лі, вы суш ва лі і ства ра лі 

аздаб лен не сва іх хат.

Ма лю нак за ле жаў ад пры зна-

чэн ня вы ра бу, ад фан та зіі і ўмен-

ня аў та ра і, вя до ма, ад рэ гі ё на, 

у якім ён ства раў ся. Бо кож ная 

мяс цо васць ме ла свае сім ва лы і 

зна кі, што маг лі за ха вац ца яшчэ з 

па ган скіх ча соў. Для бе ла рус кай 

вы ці нан кі ха рак тэр ныя геа мет-

рыч ныя ўзо ры, ра дзей рас лін ныя, 

заа морф ныя, ант ра па морф ныя 

ма ты вы, па доб ныя на вы шы ва ныя, 

разь бя ныя і ма ля ва ныя. Пік раз віц-

ця вы ці нан кі пры паў на дру гую па-

ло ву XІX — пер шую па ло ву XX ста-

год дзя, цяж кія ча сы пас ля ва ен на-

га ад наў лен ня. Гас па ды ням вель мі 

ха це ла ся на ла дзіць і ўпры го жыць 

мір нае жыц цё. Да во лі прос тая тэх-

ні ка вы ці нан кі і тан насць ма тэ ры я-

лу да зва ля лі гэ та зра біць.

— А по тым ад бу да ва лі пас ля 

вай ны фаб ры кі і за во ды, з'я ві ла ся 

больш тка нін, — рас каз вае Але-

на. — Пра ца дні па сту по ва змя ні лі ся 

на зар пла ту, і лю дзі па ча лі куп ляць 

га то выя прад ме ты дэ ко ру. У да мах 

за ста лі ся толь кі сур вэт кі і па пя ро-

выя ўзо ры на вок нах зі мой, але і яны 

з ча сам пе ра ста лі быць мод ныя.

Ця пер, дзя ку ю чы вы дат ным 

май страм, вы ці нан ка па кры се 

ажы вае. Але гэ та га ўсё роў на не-

да стат ко ва для паў на цэн на га ад-

ра джэн ня.

Мас тач ка пе ра ка на ная, што ўсе 

ві ды твор час ці «рас круч ва юц ца» 

пэў ным ча ла ве кам. Та му па трэ-

бен ру ха вік. На прык лад, та кі, якім 

ста ла Вік то рыя Мі кі таў на Чыр вон-

ца ва — за сна валь ні ца ма ла дзе-

чан скай шко лы вы ці нан кі ў 80-х 

га дах ХХ ста год дзя. Яна ад кры-

ла шмат ін ды ві ду аль ных твор чых 

асоб, пра яві ла на стой лі васць у па-

пу ля ры за цыі вы ці нан кі. Дзя ку ю чы 

яе на ма ган ням Ма ла дзе чан скі му-

зыч ны ка ледж імя Агін ска га стаў 

раз ві ваць гэ ты кі ру нак і ўклю чыў 

ра бо ту з па пе рай у пе ра лік спе-

цы я лі за цый. Або Вя ча слаў Ду бін-

ка — бе ла рус кі пісь мен нік, жур на-

ліст, мас так, фа то граф і май стар 

на род най твор час ці, яко га Але на 

лі чыць сва ім на стаў ні кам.

Пяць дзя сят га доў та му дзя ду ля 

Але ны Ша лі мы, Ула дзі мір Да га еў, 

пра ца ваў фа то гра фам у рэ дак цыі 

га зе ты «Звяз да». Ме на ві та там 

яны з Вя ча сла вам Ду бін кам і па-

зна ё мі лі ся.

— А я час та бы ва ла ў дзя ду-

лі. Ад ной чы Вя ча слаў Анд рэ е віч 

пры нёс не вя лі кі па пя ро вы ма тыў 

і па ка заў мне, але ў той мо мант 

мне гэ та бы ло не ці ка ва, а па пе ра 

зда ва ла ся не сур' ёз ным ма тэ ры я-

лам. Вы ці нан ку ба бу ля па кла ла ў 

кніж ку, і та кім чы нам яна цу доў-

на за ха ва ла ся. Ця пер яна ві сіць у 

рам цы на сця не ў ма ім до ме. По-

тым з Ду бін кам я су стрэ ла ся ўжо 

ў свя до мым уз рос це. Прый шла на 

яго вы стаў ку, мы па га ва ры лі. Так 

за вя за лі ся на шы зно сі ны і сяб роў-

ства, а я па ча ла пры гля дац ца да 

мас тац тва вы ці нан кі.

АД МА ГІІ ДА ЦІ ШОТ КІ
У 2003 го дзе Але на за ха це ла 

ўсту піць у Са юз май строў на род-

най твор час ці. Але ёй ска за лі, што 

атры маць па свед чан не сяб ра са ю-

за — ня лёг кая спра ва. Яна ўспры-

ня ла гэ та як вы клік і за ка рот кі час 

зра бі ла не каль кі сю жэ таў на тэ му 

бе ла рус кай мі фа ло гіі, з які мі ў вы-

ні ку і бы ла пры ня тая ў са юз.

Вар та па спра ба ваць?

Пы та ю ся, як Але на вы зна чы-

ла б сваё пры зна чэн не.

— Па пу ля ры за тар. Я ха чу 

пры цяг нуць да куль ту ры як ма га 

больш лю дзей. А вы ці нан ка — гэ та 

най больш да ступ ны спо саб з пры-

клад ной твор час ці. Гэ та бе ла рус-

кі брэнд, прос та па куль не вель мі 

рас кру ча ны. Але мы над гэ тым 

пра цу ем. Вы ці нан ка па він на на-

быць прак тыч нае зна чэн не, інакш, 

як у вы пад ку з лю бым «за мкну-

тым» ві дам куль ту ры, яна па сту-

по ва знік не. Але сён ня яна мо жа 

быць усю ды: адзен не, по суд, віт-

ра жы... Я ха це ла б зра біць лі ней ку 

су ке нак з роз ны мі ма ты ва мі. Мы з 

Symbal.by ўжо вы пус ці лі не каль кі 

рэ чаў з та кі мі ма люн ка мі. Ча сам 

ба чу ча ла ве ка ў ці шот цы са сва ёй 

ра бо тай — гэ та над звы чай пры ем-

на. Ма ру, каб вы ці нан ка бы ла на 

сце нах да моў, па ке тах і скрын ках, 

на па сцель най бя ліз не і адзен ні, на 

тых вы ра бах, якія лю дзі тры ма юць 

у ру ках і ба чаць кож ны дзень.

— А яшчэ гэ та доб ры ан ты-

стрэс, — да лу ча ец ца да раз мо вы 

мас тач ка На тал ля Га ма ю на ва, 

па куль мы рых ту ем ся да вы ра за-

ння. — Ня даў на Цэнтр пад трым кі 

ан ка па цы ен таў «У імя жыц ця» па-

пра сіў нас даць май стар-клас па 

вы ці нан цы для лю дзей, якія рэ абі лі-

ту юц ца пас ля апе ра цыі. Яны вы му-

ша ныя шмат ля жаць і прак тыч на ні-

чым не за ня тыя. А вы ці нан ка вель-

мі прос тая ў вы ка нан ні, для яко га 

не па трэб ны ад мыс ло выя на вы кі, 

па цы ен ты мо гуць ра біць тое ле жа-

чы або се дзя чы. Гэ та да па ма гае 

вый сці з не га тыў на га ста ну.

Але на пры кла ла да ліс та аран-

жа вай па пе ры да лонь, аб вя ла па 

кон ту ры і вы ра за ла. Яшчэ па ра ру-

хаў — пе ра да мной Фе нікс, яко га 

мас тач ка ства ры ла за хві лі ну.

— Усе ма тэ ры я лы лі та раль на 

ў вас пад ру кой, — усмі ха ец ца 

Але на, ма ю чы на ўва зе, што вы ці-

нан ка ство ра на дзя ку ю чы кон ту ру 

да ло ні.

...Сы хо джу з па чуц цём, што да-

кра ну ла ся да ча гось ці ча роў на га. 

І хоць я толь кі што ба чы ла, як уз-

ні кае гэ тая ма гія, усё ж не ма гу 

па ве рыць: ня ўжо та кія цу ды ства-

ра юц ца ча ла ве кам? Ня ўжо гэ та-

му мож на на ву чыц ца? Ня ўжо ўсё 

гэ та — на ша, бе ла рус кая, куль ту-

ра?

Са праў ды, яна вар тая та го, каб 

мы зма га лі ся за яе ад ра джэн не.

Ві та лі на БАН ДА РО ВІЧ.

Г
Э ТЫ від мас тац тва за ра дзіў ся ў ся лян скіх 

ха тах і па чаў ся... з на жніц для стрыж кі 

аве чак. Ка лі ў жан чын прак тыч на не бы ло 

срод каў і маг чы мас цяў упры го жыць свой дом, 

яны вы ка рыс тоў ва лі вы ці нан ку — ад мыс ло вую 

тэх ні ку ўзо рыс та га вы ра за ння з па пе ры — і з яе 

да па мо гай ства ра лі ажур ныя ўпры га жэн ні для 

«по ку ці» з аб ра за мі, акон ных пра ёмаў, шаф, па ліц 

і г. д. Па сту по ва з'яў ля лі ся ўсё больш скла да ныя 

кам па зі цыі, вар тыя на ват най леп шых га ле рэй 

све ту... Та му, ка лі я да ве да ла ся, што мас тач ка 

Але на ША ЛІ МА пра во дзіць вы стаў ку вы ці нан кі 

«Па пя ро выя ма ры» і пра па нуе май стар-клас, 

па спя ша ла ся за пі сац ца.

Май стар-класМай стар-клас

МОД НАЯ... 
ВЫ ЦІ НАН КА,

або Як вы ра бы на шых ба буль 
ста но вяц ца бе ла рус кім брэн дам

Але на Ша лі ма — сяб ра 
Бе ла рус ка га са ю за май строў 
на род най твор час ці 
і Бе ла рус ка га са ю за 
ды зай не раў. Зай ма ец ца 
мас тац твам вы ці нан кі больш 
за 15 га доў. Апош нім ча сам 
рас пра цоў вае тэ му «Руч ні кі 
ў вы ці нан цы». Ра бо ты мас тач кі 
не ад на ра зо ва вы стаў ля лі ся 
ў Бе ла ру сі, Лат віі, Літ ве 
і Поль шчы.


