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Цём на-шэ ры, гра фі та вы ко-

лер сцен, пад ло гі і вы ста-

вач ных віт рын пад крэс лі ва-

ла свят ло, ці фак тыч на паў-

змрок. Мяк кія пром ні да па ма-

га лі вы хоп лі ваць ко ле ра выя 

ак цэн ты — ра бо ты, дзе ля якіх 

і ства ра ла ся экс па зі цыя. Усё 

пра віль на: праз па да чу імк-

нём ся спа сціг нуць сэнс.

Вось яна, сут насць ды зай ну: 

фор ма мо жа іс на ваць і са ма стой-

на, але па він на пад крэс ліць на паў-

нен не, змест, ідэю. Як — па ка за лі 

зу сім ма ла дыя аў та ры ў мас тац-

кай га ле рэі Мі ха і ла Са віц ка га. 

Тут прад стаў ле ны ра бо ты на тэ-

 му «АРТ-Упа коў ка» сту дэн таў 

ІV кур са спе цы яль нас ці «Гра фіч ны 

ды зайн» Бе ла рус кай дзяр жаў най 

ака дэ міі мас тац тваў.

І тую са мую ўлас ці васць ды зай-

ну як асаб лі ва га ві ду мас тац тва, 

скі ра ва на га на сут насць, ухоп лі ва-

еш ад ра зу, праз ад мыс ло выя ўво-

дзі ны ў тэ му, стыль на па да дзе ныя 

пе рад част ка мі экс па зі цыі. Най-

леп шы ад каз тым, хто, маг чы ма, 

усё яшчэ ду мае, што сі ла ды зай ну —

гэ та міф, і на са мрэч ня важ на, 

што і як вы гля дае. Бе лыя лі та ры на 

цём ным, ні бы та вы се ча ныя ў гра-

ні це, да но сяць: «Міф — най больш 

ста ра жыт ная фор ма пе ра да чы ве-

даў. Яго нель га ўспры маць лі та-

раль на, толь кі ін ша ска заль на — як 

за шыф ра ва ныя ве ды, сха ва ныя ў 

сім ва лах». І ні чо га не за ста ец ца, 

як пай сці да лей, каб зай мац ца 

рас шыф роў кай, га даць: а што б 

гэ та зна чы ла. І яшчэ дзі віц ца сту-

дэнц кай крэ а тыў нас ці і сты лё вай 

па да чы.

Так, Ка зі ка Ма ле ві ча згад ваць 

да вя дзец ца, і не толь кі яго, а ўсіх, 

хто меў да чы нен не да арт-су пол кі 

УНОВИС, якая амаль сто га доў та-

му сцвяр джа ла прын цы пы но ва га 

мас тац тва. Аван гард ны рух па чы-

наў ся з Ві цеб ска. Пра гэ та па мя-

та юць тыя, ка го на тхняе гіс то рыя 

твор цаў, што дзейс ні лі рэ ва лю-

цыю. І ка лі сён няш нія ды зай не ры 

звяр та юц ца да іх гіс то рый, до све-

ду і ве даў, то гэ та як раз прык лад 

мі фа, які даў свае прак тыч ныя вы-

ні кі — у ча се і пра сто ры.

Пры чым, не толь кі ў фі ла соф скім 

сэн се, а на ват лі та раль на. Пра сто ра — 

умен не з ёю пра ца ваць, транс фар-

ма ваць — пра гля дае ў ра бо тах, якія 

размясціліся на плос кас ці. Не вя лі-

кія (па па ме ры) арт-аб' ек ты мо гуць 

жыць сва ім мас тац кім жыц цём, на-

ват без дум кі пра маг чы мае іх прак-

тыч нае вы ка ры стан не ў вы гля дзе 

ўпа ко вач ных ма тэ ры я лаў — а між 

ін шым, дзе ля гэ та га і за дум ва ла ся 

ўсё. Не бы вае ў жыц ці дро бя зяў і 

наш кан такт з кож най рэч чу мо жа 

быць больш па спя хо вы і ста ноў чы 

ў за леж нас ці ад эмо цый, якія ўзні-

ка юць, як толь кі ты яе атрым лі ва-

еш у ру кі, на ват яшчэ за па ка ва най. 

І ча сам хо чац ца гэ ты ўпа ко вач ны цуд 

па кі нуць до ма. Ка лі гэ та цуд. І ка лі б 

гэ та са праў ды мож на бы ло рэа лі-

за ваць не на ўзроў ні вы стаў кі, бо 

ды зайн, пад крэс лі лі пад час ад крыц-

ця ме ра пры ем ства — не аб ход ны 

ат ры бут су час на га жыц ця...

У экс па зі цыю ўвай шлі най-

леп шыя ва ры ян ты арт-упа коў кі, 

ство ра ныя ў 2008—2014 га дах 

у рам ках на ву чаль на га пра ек та 

«Пра ца ў ма тэ ры я ле». Гэ та шос-

тая вы стаў ка, што бы ла ство ра на 

па вы ні ках сіс тэм на га цык ла аў-

тар скіх на ву чаль ных кур саў ды-

зай не ра-пе да го га Рус ла на Най-

дзе на. Гэ ты пра ект, як і ўся се рыя 

на ву чаль ных кур саў, пры све ча ны 

ста год дзю УНОВИС.

— Гэ та сур' ёз ная пра фе сій ная 

вы стаў ка, — ад зна чыў Вя ча слаў 

СЕ МЯНЬ КО, да цэнт ка фед ры гра-

фіч на га ды зай ну Бе ла рус кай дзяр-

жаў най ака дэ міі мас тац тваў. — 

Тут прад стаў ле ны сту дэнц кія ра бо-

ты, але ня гле дзя чы на гэ та, вы ра-

ша юц ца сур' ёз ныя пы тан ні фі ла-

соф ска га ха рак та ру. У пра ек тах 

раз бі ра юц ца су ад но сі ны: па між 

унут ра ным і знеш нім (па коль кі гэ-

та ўпа коў ка) у аб' ек це, па між унут-

ра най пра сто рай і знеш няй, па між 

тэкс там і кан тэкс там. Уз ды маць 

та кія тэ мы — вы шэй шы пі ла таж у 

ві зу аль ным мас тац тве.

Пра глы бі ню і лю боў да дэ та-

ляў раз ва жа ла ды рэк тар вы да вец-

тва «На ву ко вы свет» Ала Змі ё ва, 

звяр нуў шы ўва гу, што па доб ныя 

пра ек ты ма юць перс пек тыў ную 

між на род ную бу ду чы ню. Тут са-

праў ды ўсё скла ла ся, фак тыч на 

ў пра ект увай шлі тры част кі, якія 

злу ча юц ца па між са бой: экс па зі-

цыя пад ма ца ва на гус тоў ным ка-

та ло гам (аформ ле ным па-ды зай-

нер ску якас на) і ві дэа. Але ёсць і 

аду ка цый ная част ка, якая тлу ма-

чыць зна чэн не вы то каў: у ме жах 

вы стаў кі 25 каст рыч ні ка за пла-

на ва на лек цыя мас тацт ва знаў цы 

Тац ця ны Бем бель «УНОВИС як 

шко ла: пас ля доў ні кі сён ня».

Вар та ўба чыць і не вы пу сціць з 

пад ува гі гэ ты пра цяг, каб ў вы ні-

ку прый сці да вы сно вы, што пра-

сту пае ў экс па зі цыі ся род ін шых 

ду мак: «Міф — гэ та ска ра льнае,

на поў не нае глы бі нёй па слан не, 

у якім за шыф ра ва ны ве ды пра 

свет і яго за ко ны».

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Вы стаў каВы стаў ка

ЗА КО НЫ СВЕ ТУ: ЗА НА ТА ВА НЫЯ ДЫ ЎПА КА ВА НЫЯ

Гэ тым ра зам кі на фес ты валь на ват не па каз вае ад сут-

насць цэн зу ры, а пад крэс лі вае яе. Ка лі хто пом ніць, на ад-

ной з прэс-кан фе рэн цый пе рад мі ну ла год нім «Ліс та па дам» 

прад стаў ні кі ды рэк цыі па ве да мі лі, што Мі ніс тэр ства куль ту-

ры, адзін з за сна валь ні каў кі на фес ты ва лю, на ад мыс ло вай 

за кры тай ка мі сіі вы клю чы ла з На цы я наль на га кон кур су 

не каль кі філь маў. Агу ча нае вы клі ка ла рэ за нанс і аб ві на ва-

чан ні ў цэн зу ры, а не ка то рыя аў та ры, што ме лі ся ўсё ж та кі 

ўдзель ні чаць, зня лі свае філь мы з пра гра мы кон кур су.

У сё лет нім 26-м «Ліс та па дзе» ўдзель ні ча юць і тыя, ка го 

зня лі, і тыя, што зня лі ся. У пры ват нас ці, кар ці на Анд рэя Ку-

ці лы «Стрып тыз і вай на», як мы пі са лі, увай шла ў пра гра му 

ўжо не На цы я наль на га, а Асноў на га кон кур су да ку мен таль-

на га кі но. Праў да, для гэ та га ёй трэ ба бы ло прай сці праз 

шэ раг прэ стыж ных між на род ных фэс таў.

У На цы я наль ным кон кур се паў дзель ні чае ад хі ле ная ле-

тась ра бо та Аляк санд ра Мі хал ко ві ча «Мая ба бу ля з Мар-

са», у якой аў тар рас каз вае пра сваю ба бу лю, што жы ве 

ў Кры ме. Так са ма ў сек цыю бе ла рус ка га кі но вяр ну лі ся 

філь мы «Пе ра зі ма ваць» Евы-Ка ця ры ны Ма ха вай і «Пляж/

Лес/Там бур» Кі ры ла Га ліц ка га і Свят ла ны Каз лоў скай, якія 

аў та ры ў знак ня зго ды ле тась ада зва лі са мі.

Са май «гу ста на се ле най» у На цы я наль ным кон кур се зноў 

ста ла да ку мен таль ная част ка. Бе ла рус кі гля дач змо жа ўба-

чыць лаў рэ а та най прэс тыж ней ша га ў сфе ры не іг ра во га 

кі но кі на фес ты ва лю ІDFА — фільм Summа Анд рэя Ку ці лы. 

У 2018 го дзе кар ці на пра ста сун кі па між па жы лым поль-

скім мас та ком Ан джэ ем Стру мі лам і ма ла дой мас тач кай з 

Мін ска бы ла ад зна ча на ў Амстэр да ме як най леп шы фільм 

ся рэд няй пра цяг лас ці.

Прэм' е ра «Чыс та га мас тац тва» Мак сі ма Шве да ад бы-

ла ся на Кра каў скім кі на фес ты ва лі. Стуж ка да во лі трап на 

па каз вае Мінск праз так зва ны ЖЭС-арт — фі гу ры, якія 

ўтва ра юц ца на ста ліч ных па бу до вах пас ля за ма лёў ван ня 

га рад скі мі служ ба мі гра фі ці і над пі саў, і на тхнё ны гэ ты мі 

фор ма мі аб стракт ны жы ва піс мас та ка За ха ра Ку дзі на. Ці-

ка васць вы клі кае ра бо та «Хро ні кі рту ці» Бе на Ге за і Са шы 

Ку лак, бо апош няя вя до ма нам як су аў тар стыль най і глы-

бо кай «Са ла ман кі».

У да ку мен таль ную пра гра му кон кур су ўвай шлі дзве ра-

бо ты «Бе ла русь філь ма»: «Ад на сям'я» На тал лі Жа мой-

дзік уяў ляе са бой да во лі па вяр хоў ны апо вед пра дзя цей 

з дзі ця ча га до ма, што тра пі лі ў роз ныя сем'і, а «Вя лі кае 

па да рож жа кня зя Мі ка лая Хрыс та фо ра Ра дзі ві ла Сі рот кі» 

Юрыя Ці ма фе е ва ці ка вае хі ба лік бе зам пра на шу куль тур-

ную спад чы ну. Ужо зга да ная кар ці на «Пе ра зі ма ваць», што 

па каз вае вяс ко вых ста рых, якія на зі му пе ра яз джа юць у 

спе цы яль ны дом се зон на га пра жы ван ня, «Гуль ня ў кла сі-

кі» Да р'і Дзя му ра і «Трэ нер» Воль гі Аб рам чык да паў ня юць 

да ку мен таль ную част ку.

З шас ці ані ма цый ных філь маў, уклю ча ных у кон курс, 

ча ты ры ство ра ны на На цы я наль най кі на сту дыі, пры чым 

амаль вы ключ на рэ жы сё ра мі-жан чы на мі, ся род якіх Але-

на Пят ке віч, Іры на Ка дзю ко ва, Тац ця на Куб ліц кая і ін шыя. 

За тое ў іг ра вую част ку ўвай шлі толь кі не за леж ныя пра-

ек ты. На «Ліс та па дзе» гля дач, на рэш це, змо жа па ба чыць 

ка рот ка мет раж ку па про зе Вік та ра Мар ці но ві ча «Во зе ра 

ра дас ці» Аляк сея Па лу я на, якая ўжо атры ма ла пры зы на 

фес ты ва лях у ЗША, Іс па ніі і Грэ цыі.

Юлія Ша тун, якая два га ды та му ста ноў ча пра гу ча ла сва-

ім філь мам «Заўт ра», а ця пер ву чыц ца рэ жы су ры ў Маск ве, 

ра зам з Мі кі там Аляк санд ра вым прад ста віць но вую кар ці ну 

«Апош ні дзень гэ та га го да». Но вую ра бо ту Мі кі ты Лаў рэц-

ка га «Са шы на пек ла» гля дач ча кае яшчэ з яе прэм' е ры на 

Мас коў скім кі на фес ты ва лі.

На рэш це экс пе ры мен там ды рэк цыя на зва ла ўклю чэн не ў 

На цы я наль ны кон курс філь ма «1986» ня мец ка га рэ жы сё ра 

Ло та ра Хер ца га і рас тлу ма чы ла сваё ра шэн не тым, што ў 

зды мач най гру пе пра ца ва ла вя лі кая коль касць бе ла ру саў, 

сю жэт да ты чыц ца на шай кра і ны і па ду ху кар ці на бе ла-

рус кая. Між тым жу ры, у якое ўвай шлі поль скі рэ жы сёр 

Кшыш таф За ну сі, ад бор шчык Гё тэ барг ска га кі на фес ты-

ва лю Фрэ дзі Оль сан і бе ла рус кая да ку мен та ліст ка Воль га 

Да шук, бу дзе да дзе на пра ва не раз гля даць «1986» у якас ці 

кон курс на га філь ма.

Ча ты ры стуж кі ўклю ча ны ў па за кон курс ную пра гра му 

«Бе ла рус кая па на ра ма», а ча ка ная ра бо та «ІІ» Ула ды Сянь-

ко вай, прэм' е ра якой толь кі-толь кі прай шла на Вар шаў скім 

кі на фес ты ва лі, на «Ліс та па дзе» трапіла ў сек цыю «Спе цы-

яль ныя па ка зы».

Рэ абі лі та ва ны На цы я наль ны кон курс бу дзе дэ ман стра-

вац ца з 5 да 7 ліс та па да ў кі на тэ ат ры «Бе ла русь».

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

Фес ты вальФес ты валь СВАЁ 
НА ВЯ ЛІ КІМ ЭК РА НЕ
На цы я наль ны кон курс «Ліс та па да» рэ абі лі та ва ны

«Чыс тае мас тац тва» Мак сі ма ШВЕ ДА.

«Во зе ра ра дас ці» Аляк сея ПА ЛУ Я НА.

«Дан тэ. Бе ат ры чэ» Іры ны КА ДЗЮ КО ВАЙ.

ДЫ РЭК ЦЫЯ Мінск ага між на род на га кі на фес ты-

ва лю рас кры ла кар ты гэ та га го да да кан ца — 

ця пер мы ве да ем не толь кі ўдзель ні каў кон курс-

ных пра грам, але і змест па за кон курс ных сек цый. 

Тут вам і фес ты валь ныя сен са цыі, і зна ка мі тыя аў-

та ры, і філь мы на сты ку іг ра во га і да ку мен таль на га 

кі но, і кар ці ны з лонг-ліста прэміі «Ос кар». 

Але што кож ны раз пры цяг вае асаб лі вую ўва гу —

«Ліс та пад» на рэш це на зваў удзель ні каў На цы я-

наль на га кон кур су і па за кон курс най пра гра мы бе-

ла рус ка га кі но. На фо не мі ну ла год ня га скан да лу, 

што да ты чыў ся за ба ро ны Мі ніс тэр ствам куль ту ры 

па ка зу не каль кіх ада бра ных ды рэк цы яй філь маў, 

пад бор ка вы гля дае свя до май рэ абі лі та цы яй.


