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Эра тызм, па за ло та, «Па ца лу нак», 
ар на мен та лізм, ня на вісць фе мі ніс-
так, мер ка ва ныя со рак па за шлюб-
ных дзя цей — тое, што пры хо дзіць 
у га ла ву ў су вя зі з імем Клім та. Аго-
ле ныя жа но чыя фі гу ры і жан чы на 
на огул бы лі цэнт раль най тэ май мас-
та ка, якую ён вы ка рыс тоў ваў на ват 
пры буй ным за ка зе на тры кар ці ны 
для бу дын ка Вен ска га ўні вер сі тэ та. 
«Фі ла со фія», «Ме ды цы на» і «Юрыс-
пру дэн цыя» ўва со бі лі ся ў жа но чых 
воб ра зах, што цвер да ло бы пра фе-
сар скі склад су стрэў з не па ра зу мен-
нем і па пра сіў Мі ніс тэр ства куль ту ры 
ад мя ніць за каз. Ві да воч на, гэ та бы ло 
па мыл кай з іх бо ку. Фе мі нісц кі рух 
так са ма ко са гля дзіць на твор часць 
Клім та і сцвяр джае, быц цам мас так 
па каз вае жан чы ну як прад мет жа-
дан ня, а не асо бу. Хоць насамрэч 
глянь на па лот ны аў стрый ца — а 
жан чы на тут ве ліч на па кур вае на 
п'е дэс та ле (не ў пра мым сэн се, вя-
до ма). Ды хаць хо ла дам у бок ма дэр-
ніс та па він ны як раз муж чы ны, та му 
што яны ка лі і пры сут ні ча юць, то са 

сха ва ным тва рам. Тым не менш гэ та 
аб мер ка ван не па цвяр джае пэў ную 
эпа таж насць клім таў скай твор час ці 
і яго пер со ны, як і «со рак па за шлюб-
ных дзя цей», якія мо гуць ака зац ца 
толь кі эк стра ва гант най зда гад кай 
бі ёг ра фаў аў та ра, які ні ко лі не быў 
жа на ты і, да рэ чы, вёў прос ты лад 
жыц ця.

Дык вось, у 1897 го дзе Гус таў 
Клімт і яшчэ со рак мас та коў кі ну лі 
вы клік тра ды цы ям у мас тац тве, вы-
ка за лі ім сваё цвёр дае «фі» і ства-
ры лі Вен скі се цэ сі ён. Аб' яд нан не 
атры ма ла свой вы ста вач ны бу ды нак 
(над га лоў ным ува хо дам кра са ваў-

ся над піс «Час — ва ша мас тац тва. 
Мас тац тва — ва ша сва бо да»), ста ла 
пры во зіць вен цам за меж ных аў та раў 
і рэ гу ляр на пра па ноў ваць пуб лі цы 
ўлас ныя экс па зі цыі. Клімт, які ўзна-
ча ліў аб' яд нан не, да гэ та га ча су ўжо 
быў скан даль на вя до мым аў та рам, 
хоць бы дзя ку ю чы тром на ву кам, 
ува соб ле ным у жа но чых воб ра зах.

Сын мас та ка, юве лі ра і гра вё ра 
па зо ла це (ад сюль зо ла та ў воб ра-
зах, на кар ці нах і ў наз ве твор ча га 

пе ры я ду), ён з сям' ёй жыў до сыць 
бед на (не га ло та, прос та не па ста ян-
ны за ро бак). І стаў ад ным з са мых 
вя до мых мас та коў, ад ным з са мых 
цы та ва ных у паў ся дзён нас ці і ма-
са вай куль ту ры (рэ пра дук цыі яго 
кар цін, вы ка рыс тоў вае брэнд ІKЕА, 
так са ма мо да, ар хі тэк ту ра, дэ ка-
ра тыў на-пры клад ное мас тац тва і 
ін шае) і ад ным з са мых да ра гіх аў-
та раў. На прык лад, вя до мае па лат но 
Клім та «Парт рэт Ад элі Блох-Баў эр І»

у 2006 го дзе бы ло на бы та за 135 
міль ё наў до ла раў і на ка рот кі пе-
ры яд уз на ча лі ла спіс са мых да ра гіх 
кар цін све ту. (Сён ня са мым да ра гім 
па лат ном лі чыц ца «Ка лі вя сел ле?» 
По ля Га ге на, на бы тае ўла да мі Ка-
та ра пры клад на за 300 міль ё наў 
до ла раў.)

Ча ла век, на ват кеп ска зна ё мы з 
аў стрый скім жы ва пі сам, хут чэй за 
ўсё ве дае Гус та ва Клім та па кар ці-
не «Па ца лу нак». «За ла тая» па ра 
ў аб дым ках на квіт не ю чай па ля не, 
якая аб ры ва ец ца ля ног жан чы ны. 
Тут, да рэ чы, дэ ман стру ец ца ма не-
ра мас та ка ад люст роў ваць муж чын, 
пра якую га ва ры ла ся вы шэй, і, акра-
мя гэ та га, ар на мен таль насць, на сы-
ча насць, па за ло та, сім ва ліч насць і 
су пя рэч лі васць па чуц цяў — кар ці-
ну мас так па ка заў на вы ста ве ўжо 
Са ю за аў стрый скіх мас та коў, які ён 
за сна ваў з сяб ра мі пас ля вы ха ду з 
се цэ сі ё на.

Рэ аль ны «Па ца лу нак» мож на 
ўба чыць у Вен скім му зеі, у Мінск жа 
ён пры ехаў, вя до ма, не з му зей най 
за лы, а ў рам ках су свет на га тур нэ 
вы ста вы рэ пра дук цый «Гус таў Клімт. 
100 га доў без ге нія». Маг чы ма, па-
тра ба валь ныя і ўспры маль ныя куль-
ту ро ла гі не ўхва ляць та кую прак ты-
ку, але той, хто не хут ка тра піць у 
Ве ну, мо жа на ве даць Клім та ў бела-
рускай ста лі цы да 15 лю та га.
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Вер ні сажВер ні саж  ��

«Час — ва ша мас тац тва. 
Мас тац тва — ва ша сва бо да»

Рэ пра дук цыі Гус та ва Клім та вы стаў ля юц ца ў Мін ску

Ма біль нае кі ноМа біль нае кі но  ��

Яны ўзбун та ва лі ся, за пра тэс та ва лі і паў ста лі су праць 
тра ды цый на га жы ва пі су, эк лек ты кі, кла січ на га сты лю 
і па ста ві лі свае ўмо вы — спрэч ныя, гуч ныя і на ват 
скан даль ныя. У кан цы ХІХ ста год дзя па Еў ро пе раз лі ло ся 
«но вае ба чан не» — пра ся бе за яві лі тыя, хто ха цеў 
пі саць інакш, ад су нуц ца ад кан сер ва тыз му, пра па на ваць 
неш та не вя до мае. Ма дэрн стаў част кай гіс то рыі мно гіх 
жы ва піс ных школ, жы ва пі су на огул, мас тац тва ў цэ лым
і на ват су свет най гіс то рыі. Як яго толь кі не на зы ва лі —
ар-ну во, ці фа ні, югенд стыль, або Вен скі се цэ сі ён. 
Ме на ві та да апош ня га пра мое да чы нен не мае, ма быць, 
най вя до мей шы аў стрый скі мас так і адзін з са мых 
да ра гіх жы ва піс цаў све ту Гус таў Клімт. Ця пер у Мін ску 
вы стаў ля юц ца рэ пра дук цыі яго ра бот, вы ка на ныя 
ў тым лі ку з вы ка ры стан нем су саль на га зо ла та. 
Пля цоў кай для экс па зі цыі стаў ганд лё ва-за баў ляль ны
цэнтр Gаllеrіа Mіnsk.

 Фе мі нісц кі рух так са ма 
ко са гля дзіць на твор часць 
Клім та і сцвяр джае, быц цам 
мас так па каз вае жан чы ну як 
прад мет жа дан ня, а не асо бу.Вя до мае па лат но Клім та 

«Парт рэт Ад элі Блох-Баў эр І» 
у 2006 го дзе бы ло на бы та 
за 135 міль ё наў до ла раў і на 
ка рот кі пе ры яд уз на ча лі ла 
спіс са мых да ра гіх кар цін 
све ту.

Кон курс ма біль на га 
кі но ў гэ тым 

го дзе, шос тым 
для Smartfіlm'а, 

па шы рыў ся — стаў 
між на род ным 

і пра па на ваў 
да сы лаць ра бо ты 

лю бых жан раў. 

«Сва бод ны фар мат» пад тры ма лі ты ся чай 
за явак, з якіх быў ада бра ны лонг-ліст з амаль 
300 ка рот ка мет раж ных ра бот (да дзе ся ці хві-
лін), зня тых на ма біль ны тэ ле фон. За яў кі пры-
хо дзі лі з уся го све ту — з Япо ніі, Ін дыі, Егіп та, 
ЗША, Нар ве гіі , увогуле з 48 кра ін, але пры-
клад на трэ цяя част ка ада бра ных кон курс ных 
ра бот усё роў на бы ла бе ла рус кай. Гран-пры 
фес ты ва лю атры маў так са ма бе ла рус. На 
пад вя дзен ні вы ні каў кон кур су, што ад бы ло-
ся 19 сту дзе ня, ста лі вя до мыя ім ёны пе ра-
мож цаў, і га лоў ным з іх вы бра ны ўжо вя до мы 
кі на эн ту зі яст Кі рыл Нонг.

Бе ла рус ка му гле да чу гэ ты рэ жы сёр вя до-
мы «вост ра сю жэт ным ба е ві ком» «Зды маць на 
па ра жэн не», які зняты ў 2012 го дзе за дзве з 
па ло вай ты ся чы до ла раў. За аў та рам так са ма 
лі чыц ца ка рот ка мет раж ны фільм «Сін хра ні за-
цыя» — дып лом ная ра бо та для кі на ака дэ міі 

Лос-Ан джэ ле са. Гран-пры фес ты ва лю velcom 
Smartfіlm і ад па вед на тры ты ся чы руб лёў Кі рыл 
Нонг атры маў за кар ці ну «Ра бот нік го да», ге-
ро ем якой з'яў ля ец ца пры бі раль шчык.

Апроч ра бо ты Нон га, у шорт-ліст фес ты-
ва лю (12 карцін) тра пі лі яшчэ тры бе ла рус кія 
філь мы — «Па мя таць» Ка ця ры ны Ні ка но віч, 
«137 га дзін» Дзміт рыя Са ха ру ка і «Умза ро-
зум» Ан то на Бай дзён ка. Апош няя з іх за ня-
ла ў вы ні ку дру гое мес ца фес ты ва лю velcom 
Smartfіlm. Пер шае бы ло ад да дзе на ту рэц кай 
кар ці не «Косць» Вал ка на Гю нея Эке ра, а трэ-
цяе мес ца за няў французскі фільм «Да све ту» 
Мір' я ма Фан тэ на.

Шос ты фес ты валь ма біль на га кі но ацэнь ва-
ла пра фе сій нае жу ры, у склад яко га ўвай шлі 
пра грам ны ды рэк тар Мінск ага між на род на га 
кі на фес ты ва лю «Ліс та пад» Ігар Су кма наў, кі-
на кры тык і куль ту ро лаг Мак сім Жбан коў, кі-

на кры тык Ан тон Сі да рэн ка, ма ла ды рэ жы сёр 
Міт рый Ся мё наў-Алей ні каў (у Бе ла ру сі пра-
гу ча ла яго ка рот ка мет раж ка «Ад ной кры ві»). 
Пя та га чле на жу ры вы бі ра лі ў свой час праз 
пэў ны кон курс, у якім да лі маг чы масць паў-
дзель ні чаць усім ах вот ным, і вы бра лі сту дэнт ку 
Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў 
Аляк санд ру Сер ге е віч.

Фес ты валь ма біль на га кі но velcom Smartfіlm 
ар га ніч на ўпля та ец ца ў су час ны этап раз віц-
ця кі не ма то гра фа, ка лі смарт фон як са мая 
прос тая не пра фе сій ная пры ла да ста но віц ца 
ін стру мен там для ства рэн ня та ле на ві тых філь-
маў, пэў най пры ступ кай аў та раў да вя лі ка га 
кі но, пра вер кай рэ жы сё раў на тры ва ласць. 
Фар мат ка рот ка га мет ра зу сім не зна чыць 

спро шча насць за да чы, а на ад ва рот па тра буе 
асаб лі ва га па ды хо ду да дра ма тур гіі і рыт му, 
вы тры маць які мо жа не кож ны праг ны да ства-
рэн ня кі но ама тар.

Фес ты валь velcom Smartfіlm не аб мя жоў-
ва ец ца толь кі кон кур сам ма біль на га кі но, а 
пра во дзіць так са ма май стар-кла сы (кі на кры-
ты ка Ан то на До лі на, сцэ на рыс та і рэ жы сё ра 
Ар се нія Ган чу ко ва, прад зю са ра Іва на Ка пі то-
на ва). Сю ды ж ува хо дзіць «дэ бют ны» вы пуск 
так зва на га кі на ма ра фо на Cіnema Weekend, 
у які ўвай шлі май стар-кла сы, кі на па ка зы і кі-
на вік та ры ны.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovіch@zvіazda.by
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