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Вя лі кія і ма лень кія па лот ны, фа-

та гра фія, ма ну мен таль насць, аб-

страк цыі і іра ніч ны пры мі ты візм, 

скульп ту ры і шыр ма, тра ды цый ны 

жанр пей за жа і кан цэп ту аль нае 

мас тац тва — усё гэ та вы стаў ле-

на на про даж. Ад крыц цё сё лет ня га 

Са ло на ад бы ло ся 5 каст рыч ні ка ў 

Па ла цы мас тац тваў пры та кой коль-

кас ці ві зі цё раў, што скла да на бы ло 

пра ціс нуц ца да ўлас на тво раў.

Ка жуць, ад мыс ло вае жу ры, 

што вы бі ра ла бу ду чых удзель ні-

каў «Во сень ска га са ло на», му сі ла 

раз гле дзець не каль кі ты сяч ра бот. 

На чац вёр ты Са лон за яў кі па да ла 

рэ корд ная коль касць ча ла век — 

456, у той час, як ле тась па да ва-

ла ся 320, а на пер шую вы стаў ку — 

288. Вы бі ра лі мас та коў ва ўзрос це 

ад 18 да 40 га доў, а ра бо ты — ва 

ўзрос це да трох га доў. Яшчэ ака-

за ла ся — ка лі ве рыць ін фар ма цыі 

ар га ні за та раў, — што пры клад на 

70 працэнтаў вы стаў ле ных аў та-

раў бя руць удзел у Са ло не ўпер-

шы ню. Што ней кім чы нам на мя кае 

на ба гац це, якое мас тац кая сфе ра 

кра і ны мо жа нам пра па на ваць.

«У ста тыс ты цы чац вёр та га Са-

ло на мы з вя лі кім за да валь нен нем 

уба чы лі, што за ўваж на рас це коль-

касць за явак на ўдзел. Гэ ты рост 

вы ўба чы це: ён бу дзе ад люст ра ва-

ны на раз на стай нас ці прад стаў ле-

ных на вы стаў цы ра бот. Да та го ж, 

што для нас, як для гле да чоў, важ-

на, зні жа ец ца ся рэд ні кошт кар-

цін. У мас та коў роз ныя спо са бы 

пра па ноў ваць — нех та пра па нуе 

ліч бу, нех та пра па нуе па га ва рыць і 

вы зна чыць кошт па зго дзе, а нех та 

па ста віў пус тое па лат но, на зна чыў 

на яго ца ну і за пра сіў на пі саць на 

ім усё, што па жа да еш. Я спа дзя-

ю ся, усе змо гуць да сяг нуць зго ды 

па між по пы там і пра па но вай, як 

гэ та ад бы ва ец ца ў эка но мі цы», — 

ска заў на ад крыц ці Са ло на са вет-

нік стар шы ні Бел газп рам бан ка 

Ула дзі мір Са жын.

Трэ ба ад даць на леж нае: экс-

па зі цыя прад ста ві ла та кі воб раз 

мас тац тва, з якім ра зу ме еш, а гэ-

та га ра зу мен ня нам ча сам не ха-

пае, што арт-пра сто ра мо жа быць 

пры ваб най не толь кі для вы са ка-

ло бых сно баў. Мас тац тва мож а 

быць якас ным, але пры гэ тым да-

ступ ным і, хай, ві до вішч ным. Фар-

мат вы стаў кі-про да жу, ка неш не, 

у ней кім сэн се фар мі руе яе на чы-

нен не — тут мож на ўба чыць іра ніч-

ны сэнс у тра ды цый ным жы ва пі се, 

ад сыл кі да ма са вай куль ту ры, цап-

ля ю чыя фор мы і ўво гу ле тое, што 

за хо чац ца па ве сіць са бе на сця ну. 

Пры гэ тым вар та ра зу мець, што 

ме на ві та та кое мас тац тва (што ка-

рэ лю ец ца з на ва коль ным све там, 

Дарт Вэй дэр гэ та як знак су час-

най куль ту ры ці зна кі ха рак тэр ных 

ан ту ра жаў і доб ра вя до мых з'яў) 

і скла дае тое са мае соntеmроrаrу 

аrt.

Што яшчэ ха рак тэр на, дык ад-

сут насць ары ен та цыі на за слу-

жа ных, на род ных і рэ га ліі. Рам кі, 

якія ар га ні за та ры са бе акрэс лі лі, 

да зва ля юць транс ля ваць больш 

«чыс ты» і сва бод ны по зірк на 

су час нае вы яў лен чае мас тац-

тва, па зба віць удзель ні каў бэкг-

раў нду і аца ніць іх тут і ця пер. 

На ту раль на, ад бор пад па рад коў-

ва ец ца пэў ным за ко нам, але пры-

нам сі, ён не за ле жыць, хо чац ца 

ве рыць, ад кан тэкс ту. У вы ні ку ў 

экс па зі цыі мож на знай сці як вя-

до мых мас та коў, так і ад крыць 

но выя ім ёны.

І апош няе. Ва ўмо вах ад сут-

нас ці арт-рын ку, чым ад мет ная 

Бе ла русь, вы стаў ка-про даж з 

пад пі са ны мі прай са мі ўяў ля ец-

ца та кім вы клю чэн нем з пра ві-

ла. Вя до ма ж, Во сень скі са лон 

не зме ніць сі ту а цыю з бе ла рус-

кім арт-рын кам гла баль на, але 

ла каль на — так. Сё ле та апроч 

га ле рэй у экс па зі цыю бы лі ўклю-

ча ны пры ват ныя ка лек цы я не ры, і 

раз віц цё іні цы я ты вы з го ду ў год 

ві да воч нае. Гуч ным што га до вым 

пра ек там ар га ні за та ры пры ву-

ча юць на вед валь ні каў да дум кі, 

што мас тац тва — вар тае гро шай 

і ва шых сцен. Услед за рас паў-

сю джан нем гэ тай дум кі па він ны 

прый сці і ін шыя, не менш важ ныя 

для фар мі ра ван ня куль тур на га 

гра мад ства.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры

ВО СЕНЬ СКІ 
СА ЛОН 

Б'Е РЭ КОР ДЫ

Фар мат вы стаў кі-про да жу, 
ка неш не, у ней кім сэн се 
фар мі руе яе на чы нен не — тут 
мож на ўба чыць іра ніч ны сэнс 
у тра ды цый ным жы ва пі се, 
ад сыл кі да ма са вай куль ту ры, 
цап ля ю чыя фор мы і ўво гу ле 
тое, што за хо чац ца па ве сіць 
са бе на сця ну.

Зда ва ла ся б, у Па ла цы мас тац тваў толь кі знік лі шо ра хі 

маш таб на га вы ста вач на га пра ек та «Арт-Мінск», што прад ста віў 

бе ла рус кі соntеmроrаrу аrt пад ку ра тар скай кан цэп цы яй 

італь ян ска га пра фе сі я на ла Стэ фа на Ан та нэ лі, а тут ужо 

ад кры ла ся но вая экс па зі цыя, пры чым што га до вая і чац вёр тая 

па лі ку. Вы стаў ка-про даж «Во сень скі са лон» па каз вае 

ў Па ла цы 124 су час ных аў та ры і па ся гае на тое, каб зай мець 

сваё жа лез нае мес ца ў жыц ці Мін ска. Абод ва пра ек ты — 

вя сен ні і во сень скі — ар га ні за ва ныя пры пад трым цы 

Бел газп рам бан ка, ужо вя до ма га куль тур на га дзея ча на шай 

кра і ны. А на вед валь ні кі тым ча сам мо гуць уба чыць, 

на коль кі кай фо вай мо жа быць «элі тар ная» сфе ра мас тац тва. 

З Да ртам Вэй дэ рам, яко га су стра ка юць хле бам-сол лю, 

ад па чын кам на Кам са моль скім во зе ры з ба ка лам у ру цэ і вось 

та кім «тэкс тур ным» ка ла жам (на фо та), у бок яко га ўвесь час 

чу ец ца адзін і той жа жарт пра вы стаў ку пліт кі.

Ад крыц цё сё лет ня га Са ло на 
ад бы ло ся 5 каст рыч ні ка 
ў Па ла цы мас тац тваў 
пры та кой коль кас ці 
ві зі цё раў, што скла да на бы ло 
пра ціс нуц ца да ўлас на тво раў.

Ака за ла ся — ка лі ве рыць 
ін фар ма цыі ар га ні за та раў, — 
што пры клад на 70 працэнтаў 
вы стаў ле ных аў та раў бя руць 
удзел у Са ло не ўпер шы ню.

Да рта Вэй дэ ра су стра ка юць хле бам-сол лю, 
«ка ро вы ўсё ве да юць», бюс ты ба гінь на Ме ся цы

КРЫ НІ ЦА НА ТХНЕН НЯ 
ДЛЯ НО ВЫХ ДА СЯГ НЕН НЯЎ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на кі ра ваў він ша ван не ра бот ні кам куль ту ры ў 

су вя зі з пра фе сій ным свя там.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што бе ла-

рус кая на цы я наль ная куль ту ра — моц ны 

фун да мент, на якім грун ту ец ца мен таль ны 

стры жань су час на га гра мад ства.

«Вы не толь кі бе раж лі ва за хоў ва е це тра-

ды цыі прод каў, але і ства ра е це сва ёй што-

дзён най пра цай но выя плас ты ду хоў най і ма-

тэ ры яль най спад чы ны. Пос пе хі най леп шых 

бе ла рус кіх мас та коў, пісь мен ні каў, кам па-

зі та раў, ар тыс таў, якія пра сла ві лі на шу Ай-

чы ну, з'яў ля юц ца пры кла дам для ма ла до га 

па ка лен ня, кры ні цай на тхнен ня для но вых 

да сяг нен няў», — га во рыц ца ў він ша ван ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 

куль ту ра і ду хоў насць — га ран тыя ста біль нас-

ці і роск ві ту дзяр жа вы. Прэ зі дэнт пе ра ка на ны, 

што ак тыў ная гра ма дзян ская па зі цыя ра бот-

ні каў куль ту ры ады гры вае вы ключ на важ ную 

ро лю ў фар мі ра ван ні бу ду чы ні кра і ны.

Прэс-служ ба Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.


