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Іс тот ны і ін шы ас пект. 

Без умоў на, пра фе сій ным 

фа то гра фам (ды і ўсім ама-

та рам гэ та га мас тац тва) 

вель мі важ на рэ гу ляр на 

зды маць сва іх род ных і бліз-

кіх! Каб не за стац ца, як той 

ка заў, бы ша вец без бо таў. 

Праз аб' ек тыў фа то гра фа 

па ста ян на пра хо дзяць сот ні 

ад люст ра ван няў жыц ця. Ад-

нак, без умоў на, ка лі ў кадр 

трап ляе сям'я, — ме на ві та 

гэ тыя фо та за ста нуц ца як 

каш тоў ная ся мей ная па-

мяць, як тыя мо ман ты, якія 

ні ў якім ра зе нель га стра-

ціць.

Вель мі кра наль ную гіс-

то рыю пра сваю дач ку Вар-

ва ру рас ка за ла фо та мас-

тач ка Юлія НА ЗА РА ВА: 

«Вар ва ра, ма лень кая чу жа-

зем ка, якая га во рыць на не-

вя до май мне мо ве, не ча ка-

на ўвар ва ла ся ў маё жыц цё 

11 га доў та му. Кож ны дзень 

яна імк лі ва ста лее: гу ляе і 

шу кае ся бе. У яе све це мож-

на быць кас ма на ўтам або 

зна ка мі тай фо та ма дэл лю, 

чыр во на ва ло сай ру сал кай 

або ма лень кай фе яй, ін ша-

зем кай ці прос та ня бач най. 

Яна хо дзіць на мя жы сноў 

і рэ аль нас ці. Яе час зу сім 

не па доб ны на да рос лы. Ён 

поў ны цу даў і пе ра ўва саб-

лен няў. Ён не паў тор ны і не-

за быў ны».

Гэ так са ма і на фо та ра бо-

тах Юліі На за ра вай Вар ва ра 

прад стаў ле на ў роз ных воб-

ра зах. Тут яна і са праў ды і 

кас ма наўт, і ру сал ка, і чу жа-

зем ка. Ве лі зар ныя ка ля ро-

выя па лот ны на вед валь ні кі 

вы стаў кі раз гляд ва юць з ах-

во тай. Ад ной чы ма лень кая 

Вар ва ра па ста лее, а гэ тыя 

тво ры мас тац тва на заў сё ды 

за ста нуц ца яе ся мей най па-

мяц цю.

Пра ці ка вы свет ад но сін 

па між бліз кі мі людзь мі раз-

ва жа юць ку ра та ры вы стаў-

кі. Яны ад зна ча юць, што, на 

пер шы по гляд, сям'я — зра-

зу ме лая кож на му з нас сіс-

тэ ма. Але ў той жа час гэ та 

скла да нае па няц це, якое 

вы клі кае ве лі зар ную коль-

касць са мых роз ных па чуц-

цяў і аса цы я цый: тра ды цыя 

і род, бліз касць і да вер, 

траў ма і боль. Сям'ю мож-

на вы зна чыць па-роз на му, 

але яна заў сё ды змя шчае 

ў са бе ад но сі ны па між яе 

чле на мі, якія так ці іна чай 

ма юць агуль ныя су вя зі, на-

ро джа ныя ед нас цю мес ца, 

сяб роў ствам, ад да на сцю, 

лю боўю, ін та рэ са мі, пе ра-

ка нан ня мі. «Фа та гра фа-

ван не сям'і на гад вае ства-

рэн не апа вя дан ня пра яе. 

Фа та гра фія на ма га ец ца 

ад люст роў ваць ад но сі ны 

ўнут ры ся мей най сіс тэ мы, 

струк ту ру сям'і, тра ды цыі, 
яна агуч вае цэнт раль ныя 
і та бу я ва ныя тэ мы, — ка-

жуць ства раль ні кі «Род на га 

скло ну». — Ад нак фа та гра-

фія заў сё ды аб вяшч вае пра 

ін ды ві ду аль нае ўспры ман не 

све ту і вы зна чэн не ў ім са-

мо га ся бе».

— Гэ ты пра ект за дум-

ваў ся як пра ца з ар хі ва мі і 

тэ май сям'і. Зды маць сва іх 

бліз кіх ро дзі чаў — агуль ная 

тэн дэн цыя ў су час най фа-

та гра фіі, — га во рыць ку-

ра тар вы стаў кі Дзі на 

ДА НІ ЛО ВІЧ. — Нам ха-

це ла ся па ка заць бе ла-

рус кіх аў та раў, якія так-

са ма пра цу юць з гэ тай 

тэ май. На шы пра ек ты 

звы чай на бу ду юц ца па 

на ступ ным прын цы пе: 

ёсць як су час ныя пра-

цы, так і зна ка выя пад-

бор кі, якім ужо дзя сят кі 

га доў, — яны так са ма 

ўва хо дзяць у экс па зі-

цыю. Ся род апош ніх — 

тво ры Сяр гея Ка жа мя кі-

на і не ка то рых ма ла дых 

аў та раў. Та кім чы нам 

мы да ём маг чы масць 

па ба чыць пэў ную гіс то-

рыю бе ла рус кай фа та-

гра фіі. Тыя, хто пра ца-

ваў з ар хі ва мі, да сле да-

ва лі як свае, так і чу жыя 

пад бор кі фо та здым каў. 

Бы лі на ват кар тач кі, 

якія хтось ці па лі чыў 

не па трэб ны мі, вы кі нуў на 

смет ні цу. Але на шы аў та ры 

іх знай шлі і да лі ім дру гое 

жыц цё... Нам бы ло вель мі 

ці ка ва, што ж ад бы ва ец ца, 

ка лі куль та вы ці кан цэп ту-

аль ны фа то граф зды мае 

ней кія зу сім бы та выя рэ-

чы, ся мей ныя свя ты, — ці 

за ста ец ца ён пры гэ тым на 

пэў най дыс тан цыі ад та го, 

што ро біць, як вы гля да юць 

яго ра бо ты?

Па-асаб лі ваму  ці ка вы 

пра ект Вік та ра Гі ліц ка га. 

Фо та мас так зды маў свай-

го дзя ду лю, а праз не вя лі-

кі час зра зу меў, што гэ та 

бы ла яго апош няя су стрэ-

ча са сва ім род ным, — та-

го не ста ла. Што ж мож на 

па ба чыць на тых здым ках? 

Ся род рэ чаў, якія ня змен на 

акру жа лі дзя ду лю, — ста-

ры ра дыё пры ём нік і вя лі кая 

коль касць асоб ні каў «Звяз-

ды» — ві даць, кож ную сваю 

ра ні цу дзя ду ля па чы наў з 

лю бі май га зе ты.

Ад мет ны пра ект і Воль гі 

Кі ры ла вай. Яна апра ца ва ла 

ві дэа плён кі, якія ка лісь ці ў 

яе дзя цін стве зды маў та та. 

Ця пер жан чы на з цеп лы нёй 

пры гад вае той час і ўспа мі-

нае баць ку кры ху на іў ным і 

ле ту цен ным. Пра тое, што 

ад но сі ны з род ны мі ча сам 

мо гуць быць скла да ны мі 

і вель мі траў ма тыч ны мі, у 

сва ёй пад бор цы рас ка за ла 

Жан на Глад ко.

Не звы чай най гіс то рыяй 

ства рэн ня ўлас на га тво-

ра падзялілася фа то граф 

Воль га СА ВІЧ:

— Не вя лі кі ста ры ча ма-

дан са мност вам ра за рва-

ных фо та здым каў быў зной-

дзе ны на мін скім смет ні ку ў 

2017 го дзе. Пер шым ма ім 

жа дан нем бы ло склас ці і 

ўпа рад ка ваць усё гэ та, зра-

зу мець гіс то рыю тых здым-

каў. Але ў пра цэ се склад-

ван ня я ад чу ла: ня гле дзя-

чы на тое, што ра за рва ныя 

ка вал кі збі ра юц ца ў цэ лае, 

атры ма ная вы ява са мной 

«не раз маў ляе». Я не маг-

ла мець да гэ тых здым каў 

ні я кіх аса біс тых па чуц цяў, 

та му што мя не з імі ні чо га 

не звяз вае. Ча му ад іх ад-

мо ві лі ся — мне не вя до ма, 

яны стра ці лі сва іх гас па да-

роў і праз гэ та па зба ві лі ся 

сва іх гіс то рый... З ча соў 

тра ды цый ных ся мей ных 

аль бо маў зо на дэ ман стра-

цыі ся мей ных фо та здым-

каў моц на па мя ня ла ся. 

Сён ня гіс то рыю сям'і толь-

кі зрэд ку мож на знай сці ў 

па пя ро вых аль бо мах, якія 

бе раж лі ва за хоў ва юць і 

па каз ва юць толь кі бліз кім 

лю дзям. Ця пер та кія здым кі 

час цей за ўсё вы клад ва юць 

у са цы яль ныя сет кі і іх мо-

жа ўба чыць амаль кож ны... 

«Аль бом», прад стаў ле ны 

на вы стаў цы, вы ка на ны ў 

тэх ні цы ка ла жу, са бра ны з 

фраг мен таў чу жо га жыц ця, 

але ўжо з ін шы мі ўлас ны мі 

но вы мі гіс то ры я мі.

Яшчэ адзін ку ра тар 

вы стаў кі, а так са ма яе 

ўдзель нік фа то граф Ула-

дзі мір ПАР ФЯ НОК, ад зна-

чае, што ўсё-та кі з тэ май 

сям'і бе ла ру сы пра цу юць 

ма ла. Каб ар га ні за та ры 

знай шлі больш не аб ход на-

га ма тэ ры я лу, яны зра бі лі 

б экс па зі цыю, якая за ня ла 

б не адзін па верх, а ўвесь 

бу ды нак НЦСМ. «Я спа-

дзя ю ся, што пра ект зай-

мее пра цяг, што з'я вяц ца 

но выя ці ка выя ра бо ты пра 

сям'ю, ад но сі ны з род ны мі 

людзь мі, — мяр куе Ула дзі-

мір Пар фя нок. — Хо чац ца, 

каб усе мы зды ма лі ко ла 

сва іх бліз кіх лю дзей, не са-

ро ме лі ся гэ та га, вы но сі лі 

на па верх ню — гэ та вель-

мі важ на».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



Ра да водРа да вод  

СЯ МЕЙ НАЕ 
ЯК КУЛЬ ТА ВАЕ

Тры па ка лен ні на фо та здым ку: зле ва фа то граф Юлія НА ЗА РА ВА. 
На ра бо це ў цэнт ры — яе дач ка. Спра ва — ма ма.
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ФО ТА ПРА ЕКТ «Род ны склон», які ця пер экс па ну-

ец ца ў ста ліч ным На цы я наль ным цэнт ры су час-

на га мас тац тва, — з'я ва вель мі ці ка вая. Сут насць яе ў 

тым, што вя до мыя ай чын ныя фо та май стры на сва іх 

ра бо тах на гэ ты раз прад ста ві лі... улас ныя сем'і. Ад но 

з пы тан няў, якое ці ка ві ла ку ра та раў вы стаў кі, — як 

бу дуць вы гля даць ра бо ты май строў, ка лі яны фа та-

гра фу юць неш та звык лае, што дзён нае?.. Ці да вя-

дзец ца ім за хоў ваць пэў ную дыс тан цыю ад аб' ек та 

здым кі? Якія мас тац кія вар тас ці бу дуць у ра бот, ка лі 

зня тыя яны з та го, што ба чыш кож ны дзень?.. І гэ та 

толь кі адзін бок ме да ля, які тры ма юць у сва ёй ру цэ 

ства раль ні кі экс па зі цыі.

На ка ме ні з ме ма ры яль най шыль дай па зна ча на: «На 

гэ тым мес цы ста я лі да мы сям'і Луц ке ві чаў, дзе ў 

1896—1906 гг. жы лі вя до мыя бе ла рус кія дзея чы Ан-

тон і Іван Луц ке ві чы».

Па мят ная дош ка ўста ля ва на не па да лёк ад му зея Ян кі 

Ку па лы, та му ка ля яе ўжо па ча лі спы няц ца пад час эк-

скур сій.

Ка лісь ці на мес цы пар ку зна хо дзі ла ся жы лая за бу до ва. 

Тут бы ла і ву лі ца Са до вая, на якой ста яў і дом Зоф'і — ма ці 

бра тоў Луц ке ві чаў. Са мі Ан тон і Іван жы лі тут з 1896 го да 

па 1906 год — да та го, як пе ра еха лі ў Віль ню.

Як ад зна чае ўну ча тая пля мен ні ца бра тоў Луц ке ві чаў 

Мар га ры та Пя ро ва, якая ця пер жы ве ў Санкт-Пе цяр бур гу, 

па мят ную шыль ду ўда ло ся ўста ля ваць дзя ку ю чы су поль-

ным на ма ган ням на шчад каў Луц ке ві чаў, Мінск ага га рад-

ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та, Мі ніс тэр ства за меж ных спраў, 

дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў і згур та ван ня бе ла ру саў 

све ту «Баць каў шчы на».

Мар га ры та Пят ро ва ад зна чае, што спро бы іні цы я ваць 

уста ля ван не па мят на га зна ка ра бі лі ся даў но. Ця пер спра ва 

скон чы ла ся па спя хо ва ў тым лі ку дзя ку ю чы та му, што су-

пра цоў ні кі му зея Ян кі Ку па лы па цвер дзі лі слуш насць уста-

ля ван ня та ко га ме ма ры яль на га зна ка ў ста лі цы і зруч насць 

у вы ка ры стан ні яго для эк скур сій ных марш ру таў.

Ар хі тэк та рам і скульп та рам пра ек та стаў вя до мы ў ста-

лі цы пра фе сі я нал Юрый Гра даў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.



Ці чу лі?Ці чу лі?  

Луц ке ві чы ля Лу цэ ві ча
У ста ліч ным пар ку 
імя Ян кі Ку па лы 

ўста ля ва лі па мят ны ва лун 
імя бра тоў Луц ке ві чаў

«Вялікая сям'я» Ганны Бундзелевай зроблена ў форме фамільнага дрэва.


