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Кар ці на «Хрус таль» 
бе ла рус кі Да р'і Жук 

пра цяг вае сваю 

фес ты валь ную «кар' е ру»: 

гэ тым ра зам 

фільм атры маў дзве 

ўзна га ро ды кі на фо ру му 

ў Вы бар гу «Акно ў Еў ро пу». 

Ка лек цыю «Хрус та ля» 

па поў ні лі га лоў ны прыз 
у кон кур се «Кап ра дук цыя. 
Акно ў свет» і прыз 
Гіль дыі кі на ве даў 
і кі на кры ты каў.

Яшчэ пад час вы барг ска га фес ты-

ва лю кі на кры ты кі ак тыў на вы каз ва-

лі ся на конт но вай кар ці ны з Бе ла ру сі. 

«У кон кур се кап ра дук цыі без умоў ным 

лі да рам мне па да ец ца фільм «Хрус-

таль» мін чан кі Да р'і Жук, якая жы ве 

ця пер у ЗША, — на пі саў не без вя до мы 

Ле а нід Паў лю чык. — Фільм Да р'і Жук 

не рэт ра аб лі хіх 90-х, а вы каз ван не 

аб сён няш нім і веч ным. Аб су тык нен-

ні ма ры і рэ аль нас ці, аб дык та ту ры 

по бы ту і пра зе сва бо ды, аб ду хоў най 

куль ту ры і ве ка вой ся рэд ня веч най дзі-

кас ці, што ўка ра ні ла ся ў жыц цё выя 

по ры».

Кі на кро кіКі на кро кі  

Раз на стай насць мас тац ка га «пра дук ту» 

рас пес ці ла нас так, што рэд ка да во дзіц ца 

быць не чым са праў ды ўра жа ным, але ў На-

цы я наль ным мас тац кім му зеі за раз мож на 

знай сці неш та не ве ра год нае. Са мы сме лы 

бе ла рус кі мас так дру гой па ло вы XX ста год-

дзя, «но вы Ша гал» і па пя рэд нік бе ла рус ка га 

аван гар да са вец ка га пе ры я ду з уні каль ным 

сты лем Із ра іль Ба саў, які пры жыц ці не за-

спеў ні вод най сва ёй аў тар скай вы стаў кі, 

за раз экс па ну ец ца ў маш таб ным пра ек це 

«Пра муд расць збу да ва ла са бе дом». У за-

лах му зея раз ме шча на ка ля шас ці дзе ся ці 

гра фіч ных і жы ва піс ных ра бот, част ка з якіх 

па каз ва ец ца пуб лі цы ўпер шы ню. З 15 жніў-

ня яны зай ма юць пра сто ру На цы я наль на га 

мас тац ка га му зея, якая на ме сяц бу дзе пры-

све ча на ста год дзю мас та ка.

«Вы стаў ка па чы на ец ца з аў та парт рэ та, 

за які са мі ка ле гі ла я лі май го баць ку, — рас-

каз вае сын Із ра і ля Ба са ва, так са ма мас так 

Мац вей Ба саў. — Маў ляў, ча му ты рот так 

кры ва на ма ля ваў. Нех та ра зу меў, што гэ-

та ро біц ца для экс прэ сіі, аб васт рэн ня, нех-

та, маг чы ма, зайз дрос ціў, тут шмат ню ан-

саў. Час та кі быў — парт рэт быў на пі са ны ў 

1964 го дзе, — ка лі яму да ста ва ла ся ад ка-

лег».

Із ра іль Ба саў ста яў асоб на ад мас тац-

кай ту соў кі свай го ча су. Сац рэ а лізм і афі-

цый ныя дог мы — якіх тры маў ся не толь кі 

ЦК, але і са мі мас та кі — не змаг лі пры-

няць та таль на ін ша га Ба са ва ў пуб ліч ны 

твор чы пра цэс. «Фар маль ная сме ласць 

яго жы ва пі су, вы зва лен не ад са цы яль най 

ды дак ты кі сац рэ а ліз му аб умо ві лі вель мі 

ску пы вы ста вач ны лёс і ад сут насць пер-

са наль ных вы ста вак». Па сло вах Мац вея 

Ба са ва, яго баць ка вель мі з-за гэ та га пе ра-

жы ваў: «Яму не да ва лі вы стаў ляц ца, та му 

што ён быў зу сім ін шы, лі чы лі, што на яго 

твор часць уплы вае За хад, хо ць у Маск ве 

та ко га кштал ту мас та кі вы стаў ля лі ся сва-

бод на. А ў нас ён быў та кі адзін, што і ста ла 

праб ле май».

У вы ні ку ж, ня гле дзя чы на та кую «не па-

пу ляр ную» фар маль ную па зі цыю ў мас тац-

кім ася род дзі пры жыц ці, Із ра іль Ба саў пры-

зна ны ад ным з са мых вы дат ных май строў 

бе ла рус кай гіс то рыі мас тац тва, які хоць і не 

быў пры зна ны сва ім ча сам, але на стой лі ва 

тры маў ся ўлас на га сты лю на су пе рак ка но-

нам сац рэ а ліз му.

«Ад крыц цё гэ тай вы стаў кі — без умоў на, 

свя та, праў да, са слязь мі на ва чах, та му 

што Із ра іль Ба саў ні ко лі не ба чыў свае ра-

бо ты ў та кім хра ме і не ста на віў ся га лоў-

ным пер са на жам та кой па дзеі, — ад зна чы ла 

мас тацт ва знаў ца Ла ры са Фін кель штэйн на 

цы ры мо ніі ад крыц ця. — Ён быў па пя рэд-

ні кам бе ла рус ка га аван гар да 1970-х, якім 

мы яго ве да ем і лю бім, вы то кам, па чат кам, 

цу доў ным ча ла ве кам не ве ра год на га маш-

та бу. Ма ло га рос ту, ма лень кі ў сва іх люд-

скіх па трэ бах, ён быў глы бай у мас тац тве. 

У сва ім жы ва пі се Ба саў не ба яў ся ні чо га, ён 

быў ша лё на сме лы, чым па ло хаў ін шых. Яго 

ра бо ты бы лі зу сім не ідэа ла гіч ныя, яны не 

ад па вя да лі за пы там дзяр жа вы ці ча су, але 

ад па вя да лі за пы там веч нас ці».

Наз ва вы стаў кі — вы раз з прыт чы «Пра-

муд расць збу да ва ла са бе дом» — апроч 

та го, што ад сы лае да жыц ця мас та ка, па-

каз вае і змест экс па зі цыі. Дом, які ў Ба са-

ва апроч сва ёй пры клад ной функ цыі ста-

но віц ца яшчэ і фі ла соф скім сім ва лам, тут 

з'яў ля ец ца лейт ма ты вам. У вы стаў цы шмат 

Мін ска, лю боўю да яко га мас так вя до мы. 

«Пра Мінск уво гу ле мож на ра біць асоб ную 

вы стаў ку. Гэ ты жы ва піс трэ ба па каз ваць, 

та му што мо ладзь мае да стат ко ва ня доб рых 

пры кла даў і страч вае свае здоль нас ці, а 

ма ла ды аў тар па ві нен цяг нуц ца да са праўд-

на га, не ка мер цый на га мас тац тва», — ка жа 

Мац вей Ба саў.

У ад ной з за лаў прад стаў ле на цэ лая 

кам па зі цыя гра фіч ных ма люн каў, якія не 

па каз ва лі ся да гэ туль. Ся род кар цін мож на 

знай сці ра бо ту «Ус па мін»: «Але на Ала да ва 

ўба чы ла яе на ней кай вы стаў цы і ад ра зу ку-

пі ла, за не вя лі кую ца ну, яна не маг ла шмат 

за пла ціць, але кар ці на за ха ва ла ся ў му зеі. 

Ала да ва вель мі лю бі ла і ша на ва ла май го 

баць ку». Гра фіч ныя і жы ва піс ныя тво ры — 

асно ву вы стаў кі — да паў ня юць фо та здым кі 

і да ку мен ты, а так са ма ві дэа на рыс пра Із-

ра і ля Ба са ва.

«Пра муд расць збу да ва ла са бе дом» 

сфар мі ра ва ная з фон даў На цы наль на га 

мас тац ка га му зея, На цы я наль на га По лац-

ка га гіс то ры ка-куль тур на га му зея-за па вед-

ні ка, фон ду Бе ла рус ка га са ю за мас та коў, 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ар хі ва-му зея лі-

та ра ту ры і мас тац тва і ўлас на ка лек цыі сям'і 

мас та ка. Із ра іль Ба саў бу дзе вы стаў ляц ца ў 

му зеі да 16 ве рас ня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Па дзея ме ся цаПа дзея ме ся ца  

Сац рэ а лізм і афі цый ныя дог мы — 
якіх тры маў ся не толь кі ЦК, 
але і са мі мас та кі — не змаг лі 
пры няць та таль на ін ша га Ба са ва 
ў пуб ліч ны твор чы пра цэс.

«У НАС ЁН БЫЎ ТА КІ АДЗІН»

Вя лі кая вы стаў ка аў та ра, 
не пры зна на га сва ім ча сам

Гра фіч ныя і жы ва піс ныя тво ры — 
асно ву вы стаў кі — да паў ня юць 
фо та здым кі і да ку мен ты, а так са ма 
ві дэа на рыс пра Із ра і ля Ба са ва.

«ХРУС ТАЛЬ» 
На шу ме лы фільм атрым лі вае пры зы 
і рых ту ец ца да бе ла рус кай прэм' е ры

Кла січ ная му зы ка пра-

цяг вае па на ваць у су бот-

нім Верх нім го ра дзе. Сён-

ня пра ект «Кла сі ка ка ля 

Ра ту шы з velcom» за гу-

чыць Ба хам, Ві валь дзі, 

Ша со нам, Глін кам, Шас-

та ко ві чам у вы ка нан ні 

бе ла рус кіх му зы кан таў, 

што атры ма лі шы ро кую 

вя до масць у све це.

Су свет на вя до мыя бе ла-

русы, што жы вуць і пра цу юць 

за ме жа мі на шай кра і ны, зро-

бяць шос ты кан цэрт «Кла сі кі 

ка ля Ра ту шы». Кі ра ваць му-

зы кан та мі бу дзе ды ры жор і пі-

я ніст Ці мур Сер ге е ня з 35-лет-

нім ста жам, які паў дзель ні чаў 

у больш чым дзвюх ты ся чах 

кан цэр таў па ўсім све це: у Ні-

дэр лан дах, Ма на ка, Фран цыі, 

Гер ма ніі, Іта ліі, Да ніі і ін шых 

кра і нах.

Ён жа ся дзе за ін стру мент 

і вы ка нае Глін каў «Бліс ку чы 

ды вер тыс мент» на ма ты вы 

опе ры Бел іні «Сам нам бу ла». 

Апроч Ці му ра Сер ге е ні, на га-

лоў най сцэ не вы сту пяць вя до-

мыя скры па чы Лі лія Умна ва, 

Ксе нія Бель цю ко ва, Вік то рыя 

Ба бен ка, Люд мі ла Гар буз, На-

стас ся Ка рыз на і Ігар Са ла-

нен ка.

Гэ ты кан цэрт ста не пе рад-

апош нім у се рыі вы ступ лен-

няў у ме жах пра ек та «Кла сі-

ка ка ля Ра ту шы з velcom». Як 

звы чай на, ува ход — па ча так 

пры хо дзіц ца на па ло ву дзя-

вя тай ве ча ра — воль ны. Ар-

га ні за та ра мі вы сту па юць Мін-

гар вы кан кам і «Мінск кан цэрт» 

пры ге не раль най пад трым цы 

кам па ніі velcom.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



На ад кры тай пра сто рыНа ад кры тай пра сто ры  

СЁН НЯШ НІ ВЕ ЧАР КЛА СІ КІ КА ЛЯ РА ТУ ШЫ 
РО БЯЦЬ БЕ ЛА РУ СЫ СВЕ ТУ


