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Ка лі ў па чат ку сё лет няй вяс ны ў ста лі цы ад кры-

ва ўся бай кер скі се зон, на га лоў най пля цоў цы свя та 

Ула дзі мір Ка но нік вы ста віў свой чар го вы арт-аб' ект 

пад наз вай «Ве ла мо та цмок», яко га ён так са ма 

скан стру я ваў з да па мо гай не па трэб ных, зно ша-

ных, зла ма ных, вы кі ну тых на смет ні цу аў та дэ та ляў.

На огул, мно гія скульп тур ныя кам па зі цыі Ула дзі мі ра 

Ка но ні ка, ство ра ныя з ад хо даў тэх ра мон ту, ста лі 

част кай ды зай нер ска га афарм лен ня тэ ры то рыі 

но вых аў та за пра вак Мін скай воб лас ці. Вось і ця-

пер мас так пра цуе: збі рае з дэ та ляў лег ка вых і 

гру за вых ма шын чар го вы арт-аб' ект — вя лі кую па 

па ме ры і ва зе ры бу, а ме на ві та — со ма. Да ве даў-

шы ся пра но вы пра ект, я па спя шаў ся ў твор чую 

май стэр ню дэ ка ра тыў ных вы ра баў. Там ра зам з 

сы нам Ар цё мам, пра фе сій ным скульп та рам Ста-

сам Шаш ко вым і элект ра звар шчы кам Дзміт ры ем

Пя кар скім (усе яны ёсць на здым ках) аў тар пра -

ек та пры ма цоў ваў апош нія дэ та лі, быц цам на но сіў 

апош нія штры хі на га то вы твор.

— Сом — га лоў ная фі гу ра кам па зі цыі «Ры ба-

чок», якая хут ка з'я віц ца на но вай АЗС у ку рорт-

ным па сёл ку На рач Мя дзель ска га ра ё на, — ка жа 

Ула дзі мір Ка но нік. — По бач бу дзе яшчэ вя лі кая 

ву да, і кож ны, хто возь мец ца за яе, ста не па доб-

ны на шчас ліў чы ка, які зла віў гэ тую ры бі ну. Вось 

у чым сэнс ін тэр ак тыў най кам па зі цыі.

А яшчэ аў тар па ве да міў, што на ства рэн не пя-

ці мет ро ва га на ра чан ска га со ма пай шоў цэ лы ме-

сяц і амаль ты ся ча аў та зап час так, а ва га ры бы не 

мен шая за паў та ры то ны.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш фота глядзіце на сайце zviazda.by.
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