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На цы я наль ны мас тац кі 

па кла па ціў ся: знай шоў парт-

нё ра, звяр нуў ся да кам па ніі 

Dalі Unіverse («Су свет Да-

лі»), якая ва ло дае буй ной 

пры ват най ка лек цы яй тво-

раў мас та ка, не каль кі ра зоў 

су стрэў яе прад стаў ні коў, 

каб тыя вы ме ра лі му зей-

ную пра сто ру і пра па на ва лі 

кан цэп цыю экс па зі цыі, і на-

рэш це зман ці ра ва лі вы стаў-

ку, агуль ны ацэ на чны кошт 

якой, па сло вах ар га ні за та-

раў, скла дае не каль кі дзя-

сят каў міль ё наў еў ра.

Тво ры, прад стаў ле ныя 

за раз у му зеі, пры еха лі са 

Швей ца рыі, дзе ба зу ец-

ца кам па нія Dalі Unіverse. 

Га ла вой кам па ніі з'яў ля-

ец ца італь ян скі арт-ды-

лер і ка лек цы я нер Бень-

я мі на Ле ві, які ў свой час 

пра ца ваў, а, маг чы ма, і 

сяб ра ваў са зна ка мі тым 

сюр рэа ліс там. Тво ры з 

яго ка лек цыі, а лі чыц ца, 

што гэ та най ба га цей шы 

пры ват ны збор брон за-

вай скульп ту ры Саль ва-

до ра Да лі, ужо па бы ва лі 

на больш чым ста пля-

цоў ках па ўсім све це.

Су пра ца Да лі і Ле ві 

вы яў ля ла ся ў се рый най 

вы твор час ці тых жа скульп-

тур. Яшчэ пе рад ад крыц цём 

вы стаў кі «Саль ва дор Да лі» 

ў Мін ску пуб лі ка па ча ла за-

да вац ца пы тан нем аб ары-

гі наль нас ці тво раў, бо ка лі 

ўста на віць аў тар ства кар ці-

ны па раў наль на лёг ка, то як 

ста віц ца да дру ка ва най гра-

фі кі, зроб ле най па малюн-

ках мас та ка, ці скульп ту ры, 

ад лі тай па ма ке це? Гэ тым 

пы тан нем яшчэ ў 2011 го дзе 

за да ва ла ся і Guardіan у тэкс-

це пад шмат знач най наз вай 

«Ган даль «амаль Да лі».

Але, ві даць, сам сюр рэа-

ліст, які ад зна чыў ся ў роз-

ных ві дах мас тац тва, у тым 

лі ку ў кі но, дзе ары гі наль-

насць ні як не па цвяр джа-

ец ца ма тэ ры яль ны мі ат ры-

бу та мі, да якіх аба вяз ко ва 

трэ ба да кра нуц ца ру кой, 

не ба яў ся быць «амаль Да-

лі». І, на пэў на, трэ ба ра зу-

мець, што мы ма ем спра ву 

з су час ным мас тац твам, дзе 

мож на быць ад на ча со ва ў 

мно гіх мес цах, і ў якое свае 

ка рэк ты вы ўно сіць раз віц цё 

тэх на ло гій.

«Аў тар ства ўсіх вы стаў ле-

ных тво раў дак лад на на ле-

жыць Саль ва до ру Да лі, — ка-

жа ку ра тар вы стаў кі Воль га 

Клёц кі на. — Скульп ту ры вы-

раб ля лі ся шля хам ліц ця, так 

зва ным ме та дам стра ча на га 

вос ку. Без умоў на, у мас та ка 

не бы ло лі цей най май стэр ні, 

та му ён пра ца ваў су мес на з 

Бень я мі на Ле ві: ра біў ды-

зайн і ары гі наль ны ма кет і 

за цвяр джаў ты раж. У рам ках 

ты ра жу тво ры лі чац ца ары-

гі наль ны мі, на кож ным з іх 

ста іць ну мар, які па каз вае, 

на прык лад, што гэ та чац-

вёр тая ра бо та з шас ці. Мы 

ка жам пра дру гую па ло ву XX 

ста год дзя з ужо ін шы мі ад-

но сі на мі да мас тац тва і спо-

са ба мі яго вы раб лен ня. Ка лі 

мас так мо жа стварыць ад ну 

вас ко вую ко пію і на яе асно-

ве пра мыс ло вым спо са бам 

ад ліць двац цаць скульп тур, 

ча му б і не».

Вы стаў ле ныя ў му зеі 

ілюст ра цыі да кніг, ся род 

якіх «Бес ты я рый Ла фан тэ-

на», «Паэ тыч ныя тво ры» 

Гі ё ма Апа лі нэ ра, «На ву ка 

ка хан ня» Аві дзія, вя до ма ж, 

так са ма не з'яў ля юц ца жы-

ва пі сам на па лат не. Мас так 

рых туе выяву — на яе асно-

ве ро бяц ца адбіткі. Да лі не 

ін крус та ваў упры га жэн ні 

каш тоў ны мі ка мя ня мі ўлас-

на руч на — а толь кі ства раў 

ды зайн і ма кет. Але гэ та ўсё 

яшчэ Да лі.

Праў да, нель га не ад зна-

чыць, што ад кры тая да су-

пра цы «най бу йней шая пры-

ват ная ка лек цыя брон за вых 

скульп тур Саль ва до ра Да-

лі», якая апроч па ста ян най 

экс па зі цыі ў Па ры жы ад-

зна чы ла ся су пра цай з сот-

няй пля цо вак і скульп ту ры 

з ка лек цыі якой з'яў ля юц ца 

част кай ты ра жоў, — цу доў-

ная біз нес-ма дэль.

Пры ўсім пры гэ тым экс-

па зі цыя ў Мін ску дае маг чы-

масць па зна ё міц ца з шы ры-

нёй ін та рэ саў сюр рэа ліс та 

(хто ве даў, што ён ра біў і по-

суд, і ме даль ё ны?) і ўба чыць, 

як рас плы ва ец ца зна ка мі ты 

«мяк кі га дзін нік», як з анё-

лам на спі не ня сец ца слі мак, 

як Нью тан страч вае твар, 

бо праз свае ад крыц ці, 

маў ляў, ста но віц ца част-

кай на ву кі, а не жы вым 

ча ла ве кам. Зна ка мі тыя 

сім ва лы твор час ці Да лі, 

яго га рэз лі васць і пра-

сяк ну тасць імем Га ла, 

на шчас це, па ды шлі пад 

му зей ныя за лы.

Экс па зі цыя ў Мін-

ску — са ма яе кан цэп-

цыя — не паў тор ная. Па 

сло вах Воль гі Клёц кі най, 

вы стаў ка ра бі ла ся ме на-

ві та пад гэ ту пра сто ру з 

улі кам яе ха рак та рыс-

тык. «Ка лі кам па нія Dalі 

Unіverse атрым лі вае за-

мо ву на ар га ні за цыю вы-

стаў кі, яна за пыт вае па ме ры 

за лаў, не аб ход ную тэх ніч ную 

ін фар ма цыю і са свай го вя лі-

ка га збо ру пад бі рае экс па на-

ты пад кан крэт ную пло шчу. 

На прык лад, у Эрар це ле-

тась бы ла вы стаў ле на толь-

кі брон за. Мож на ска заць, 

вы стаў ка, якая пра хо дзіць 

ця пер у Мін ску, — адзі ная».

На ад крыц цё, якое ад-

бы ло ся ў На цы я наль ным 

мас тац кім учо ра, пры ехаў і 

Бень я мі на Ле ві. Ура чыс тас-

ці па пя рэд ні ча ла афі цый-

нае ад крыц цё 14 са ка ві ка 

ўста ля ва на га ў га рад ской 

пра сто ры «Тры ум фаль на га 

сла на», улю бё на га сім ва-

ла Да лі. Да гэ та га мо ман ту 

трох мет ро вая скульп ту ра 

ўжо па спе ла пры жыц ца. На 

цы ры мо ніі ды рэк тар му зея 

Ула дзі мір Пра кап цоў паў-

жар там ска заў, што слон 

Да лі доб ра ўпі саў ся ў Зы біц-

кую і про сіц ца тут за стац-

ца. І гэ та цал кам маг чы ма за 

пэў ную су му гро шай. Яшчэ 

ад на аб'ёмная скульп ту-

ра «Па кла нен не Тэрп сі хо-

ры» ста іць ка ля ўва хо да 

ў му зей.

Аб ме жа ван не па ўзрос-

це ку ра тар вы стаў кі зво-

дзіць да рэ ка мен да цыі, але 

лі чыць па трэб ным на га даць, 

што «Саль ва дор Да лі — до-

сыць эра тыч ны мас так», а 

ў экс па зі цыі прад стаў ле ны 

яго ілюст ра цыі да «Дэ ка-

ме ро на» і Мар кі за дэ Са да. 

«Боль шасць лю дзей, якія 

ідуць на Да лі, ра зу меюць, 

што мо гуць тут па ба чыць. 

Але ад на ча со ва тут зной-

дзец ца шмат рэ чаў, якія 

са праў ды спа да ба юц ца 

дзе цям, — фай ныя сла ны і 

слі ма кі, ілюст ра цыі да «Бес-

ты я рыя Ла фан тэ на».

Экс па зі цыя бу дзе пра-

ца ваць да 30 чэр ве ня на 

дзвюх пля цоў ках — у На цы-

я наль ным мас тац кім му зеі 

і га ле рэі LІBRA. Вы стаў ка 

ар га ні за ва на пры да па мо-

зе ін вес ты цый най кам па ніі 

«Галь пе рын і сы ны».

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Фо та 

Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ

і Андрэя САЗОНАВА.

НЕ ЖЫ ВА ПІ САМ 
АДЗІ НЫМ

У Мін ску ад кры ла ся вы стаў ка тво раў Саль ва до ра Да лі
«Мяк кі га дзін нік», та лер кі «не та лер кі» 

і ілюст ра цыі да Дэ ка ме ро на — з сён няш ня га дня 

ў На цы я наль ным мас тац кім му зеі і га ле рэі LІBRA 

мож на ўба чыць больш за 160 тво раў зна ка мі та га 

сюр рэа ліс та Саль ва до ра Да лі. 

У асно ве экс па зі цыі, якая ад кры ла ся ўчо ра, 

15 са ка ві ка, — брон за выя скульп ту ры і ілюст ра цыі 

да кніг, тут жа вы стаў ле ны ўпры га жэн ні 

з каш тоў ны мі ка мя ня мі, ке ра мі ка, шкля ныя 

вы ра бы і раз на стай насць інтарэсаў мас та ка. Той 

«Тры ум фаль ны слон» на лап ках на ся ко ма га, 

кра нам уста ля ва ны на Зы біц кай ву лі цы, што 

ўжо па спеў па кі нуць след у ін стаг рам-акаў нтах 

мін чан, — так са ма част ка экс па зі цыі, якая так 

і на зы ва ец ца — «Саль ва дор Да лі». Вы стаў ка, 

да рэ чы, па зна ча на па мет кай «16+».

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

Беньяміна Леві і «Трыумфальны слон» на мінскай вуліцы.

ООО «Расантехторг» 

(организатор аукциона) проводит 23.04.2019 г. торги 

в электронной форме в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства) по продаже имущества 

ООО «Компания« ВМ Экспорт» (продавец)

1. Сведения о предмете электронных торгов: транспортное сред-

ство Mercedes-Benz 108 D, кузов (VIN) VSA63806413109377, 1998 года 

выпуска.

2. Дата проведения электронных торгов:  23.04.2019 года.

3. Место нахождения предметов электронных торгов: г. Минск, ул. Рус-

сиянова, д. 50.

4. Начальная цена предмета электронных торгов: 5 769 руб. 39 коп.,

без НДС.

5. Шаг аукциона: 5 % – 288 руб. 47 коп.

6. Сумма задатка: 10 % – 576 руб. 94 коп.

7. Срок экспозиции: 30 календарных дней.

8. Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электрон-

ных торгов: 60 руб. 00 коп.

9. Расчетный счет для перечисления суммы задатка: 

р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, 

г. Минск, пр-т Победителей, 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоя-

тельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 

23.04.2019 г. в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, 

окончание – 23.04.2019 г. в 17.00. Дополнительную информацию по 

участию в электронных торгах можно получить по тел. (8 029) 6703084, 

WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лотам: продавец ООО 

«Компания «ВМ Экспорт», в лице управляющего по банкротству ООО «Лигал 

Консалт», директор – Наумович Марина Михайловна, тел. (8 029) 7795659. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных торгах 

указан в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

электронных торгов ООО «Расантехторг» – WWW.TORGI24.BY.  Заявление 

(регистрация) на участие, необходимые документы и задаток  в размере 

10 % по каждому лоту  принимаются по 19.04.2019 г.

УНП 19154793

Управляющий СООО «БелЛатРуденск» – ИП Кудренок Е. А. организа-

тор торгов, извещает о проведении 22 апреля 2019 года в 10.00 по адресу 

г. Минск, ул. Скрыганова,6, каб. 310 первых торгов в форме аукциона по 

продаже имущества, бывшего в употреблении,  шаг торгов – 5 % от перво-

начальной цены, задаток – 10 % от первоначальной цены: 

1. Пила механическая ленточная: горизонтальная ленточная пила 

ZLH3, год выпуска – 2003, б/у в размере 715,52 руб. (задаток 71,55 руб.); 

2. Пила механическая: многопил CMR2, год выпуска – 1992, в раз-

мере 1 052,25 руб. (задаток 105,23 руб.); 

3. Станок строгальный: рейсмусный станок SR6, год выпуска – 1989, 

в размере 355,75 руб. (задаток 35,58 руб.); 

4. Пила механическая: торцовочный станок T2, год выпуска – 2002, 

цена 219,17 руб. (задаток 21,92 руб.).

Ознакомление с формой заявления на участие в торгах, с формой 

заявки, договором и др. документами по тел. 8 029 644 38 92. Место 

нахождения имущества – Свислочский с/с, п. Дружный, ул. Парковая, 

д. 7. Прием заявлений на участие в торгах по почтовому адресу: 220079, 

Минск-79, а/я 231, Кудренок Е.А., с даты настоящей публикации до 10.00 

19.04.2019 г., Тел. в г. Минске 8 029 644-38-92. Оплата производится с 

даты настоящей публикации до 19.04.2019 г. на расчетный счет СООО 

«БелЛатРуденск» № BY74OLMP30120005908180000933 в ОАО «Белгаз-

промбанк» , OLMPBY2X, УНП 690657986.Победителем признается участник 

торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения имущества 

по сравнению с предложениями других участников. Заключение договора 

купли-продажи осуществляется в теч. 3 раб. дней со дня проведения торгов. 

Победитель торгов в теч. 30 календ. дней со дня заключения договора купли-

продажи оплачивает цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не 

признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме 

в течение 5 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах 

торгов. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществ-

ляется участником, выигравшим торги. Организатор может отказаться от 

проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до их проведения.

Плательщик: ИП Кудренок Елена Александровна, свидетель-

ство о регистрации № 191145300, выдано Мингорисполкомом 

30.08.2012 г. Адрес для корреспонденции: 220079, г. Минск, а/я 231, 

р/с BY98ZEPT30130001750119330000, в ЦБУ № 5 ЗАО «Цептер Банк», 

г. Минск, ул. Платонова, 1Б, код ZEPTBY2X, УНП191145300


