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Так ужо па вя ло ся: пя ты год ста-

ліч ны Па лац мас тац тва пе рай-

мае «са лон ную» тра ды цыю і 

ад кры вае ў сва іх за лах вы стаў-

ку-про даж, якая гэ тым ра зам 

прад стаў ляе пуб лі цы тво ры 

152 аў та раў. 

Па пра ві лах у экс па зі цыі 

ўдзель ні ча юць мас та кі ад ва сям-

нац ца ці да са ра ка з ра бо та мі, ство ра ны мі за апош нія тры га ды, — лі чы це, «увесь цвет» су час на га 

вы яў лен ча га мас тац тва кра і ны. Тут мож на па ба чыць ада бра ныя ад мыс ло вым жу ры жы ва піс, гра-

фі ку, скульп ту ру, фа та гра фію, дэ ка ра тыў на-пры клад ное мас тац тва і ін ста ля цыю.

У «Во сень скім са ло не з Бел газп рам бан кам» удзель ні чае больш за дзе сяць га ле рэй з роз ных 

га ра доў Бе ла ру сі, асоб на прад стаў ле ны ра бо ты пе ра мож цаў мі ну ла га го да. Сё лет нія экс па на ты 

бу дзе ацэнь ваць між на род нае жу ры з мас тацт ва знаў цаў, ку ра та раў і ды рэк та раў куль тур ных ін-

сты ту цый з Літ вы, Чэ хіі, Укра і ны і Ра сіі. Па тра ды цыі кож ны з вы стаў ле ных тво раў мож на не толь кі 

ўба чыць, але і на быць — яны ў экс па зі цыі раз мер ка ва ныя па кош це, так што на вед валь нік, які 

жа дае вы браць са бе мас тац тва па кі шэ ні, бу дзе лёг ка ары ен та вац ца. Вы бар і па куп ка маг чы мыя 

ў тым лі ку праз сайт artcenter.by.

Вы стаў ка-про даж бу дзе пра ца ваць да 3 ліс та па да.
Фота Тац ця ны ТКАЧОВАЙ.

Культ асве таКульт асве та

ПАД ГУ КІ 
ПА ЛА НЭ ЗА

«Вен скі баль у Ку па лаў скім», які прой дзе 14 снеж-

ня ў цэнт ры ста лі цы, ад крые зна ка мі ты па ла нэз 

Агін ска га «Раз ві тан не з Ра дзі май». Па тра ды цыі, 

ме на ві та па ла нэ зам у вы ка нан ні дэ бю тан таў рас па-

чы на юц ца па доб ныя ім прэ зы як у Аў стрыі, так і ў 

ін шых кра і нах све ту. У Бе ла ру сі за му зыч нае су пра-

ва джэн не ве ча ра ад каз вае Дзяр жаў ны ака дэ міч ны 

сім фа ніч ны ар кестр, што ўжо рых туе раз на стай ныя 

валь сы, поль кі, ма зур кі і ін шыя ме ло дыі, пад якія 

бу дуць тан ца ваць гос ці.

Да рэ чы, ар га ні за та ры «Вен ска га ба лю з А1 у Ку па-

лаў скім» атры ма лі звыш 600 за явак ад ах вот ных стаць 

дэ бю тан та мі — хлоп цаў ва ўзрос це 18—26 га доў і 16—

23-га до вых дзяў чат. Ця пер пе рад баль ным ка мі тэ там ста-

іць за да ча вы зна чыць 200 удзель ні каў воч на га эта пу ад-

бо ру. А зра біць гэ та бу дзе ня прос та, бо ся род кан ды да таў — 

вель мі ці ка выя ма ла дыя лю дзі: бай ке ры і вы ха валь ні кі, 

ура чы і ма дэ лі На цы я наль най шко лы пры га жос ці, лаў рэ а ты 

між на род ных му зыч ных кон кур саў, ін жы не ры-энер ге ты кі... 

Пе ра важ ная боль шасць ся род тых, хто жа дае тра піць на 

баль, — дзяў ча ты, рас ка за лі ар га ні за та ры пра ек та. Ка ля 

па ло вы кан ды да так атрым лі ва юць вы шэй шую аду ка цыю, 

а ў воль ны час не толь кі вя дуць зда ро вы лад жыц ця, 

але і за хап ля юц ца мас тац твам, на вед ва юць вы стаў кі, 

спек так лі і кан цэр ты, ве да юць, хто та кі Бэнк сі, і ўме юць 

ад роз ні ваць Ге ге ля ад Го га ля. Ся род прэ тэн дэн так ёсць, 

на прык лад, пяціра зо вая сты пен ды ят ка спец фон ду Прэ-

зі дэн та па пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў і сту дэн таў, 

пі я ніст ка — лаў рэ ат між на род ных му зыч ных кон кур саў, 

не каль кі ва лан цё раў ЮНІ СЕФ, бу ду чая ва лан цёр ка на 

Алім пій скіх гуль нях — 2020 у Лон да не. Што да юна коў, 

якім ці ка вы баль, ся род іх пры клад на па роў ну прад стаў ні-

коў тэх ніч ных і твор чых пра фе сій, а так са ма ёсць не каль кі 

афі цэ раў Уз бро е ных Сіл і ўдзель нік гіс та рыч ных рэ кан-

струк цый на па ле о наў скіх вой наў.

Ужо вя до ма, што вы кла даць ма ла дым бе ла ру сам май-

стэр ства тан ца бу дзе пра фе сар То мас Шэ фер-Эль ма ер, 

які пры е дзе ў на шу кра і ну з да па мо гай па соль ства Аў стрыі 

ў Бе ла ру сі. Тан ца валь ная ды нас тыя Эль ма ер ужо сто 

га доў кі руе ад най мен най шко лай тан цаў, па пу ляр най па 

ўсёй кра і не, ад каз вае за цы ры мо нію ад крыц ця на больш 

чым 50 што га до вых ба лях Ве ны і зна ё міць дэ бю тан таў не 

толь кі з пра віль най тан ца валь най тэх ні кай, але і з ад мыс-

ло вым эты ке там.

Квіт кі на «Вен скі баль з А1 у Ку па лаў скім» з'я вяц ца ў 

про да жы ўжо ў па чат ку ліс та па да (акра мя на быц ця бі ле та, 

на гад ва юць ар га ні за та ры, трэ ба вы тры маць аба вяз ко вы 

дрэс-код: Black Tіe для муж чын, доў гая баль ная су кен ка 

для жан чын). А ўба чыць ім прэ зу, на га да ем, змо гуць на ват 

тыя, хто на яе не тра піць, пры чым бяс плат на — у пра мым 

эфі ры на ліч ба вай плат фор ме VOKA.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Па-пер шае, яна не ба я ла ся 

ма рыць — і яшчэ пад лет кам 

збя га ла з до му, каб да брац ца 

ту ды, ку ды ў па чат ку ХХ ста год-

дзя імк ну лі ся ўсе мас та кі. І не 

важ на, што род ная вёс ка бы ла 

на Ві цеб шчы не, — ка лі моц на 

хо чаш, усё атры ма ец ца. Так і 

зда ры ла ся для На дзі Ха да се-

віч, проз ві шча якой за гу ча ла 

ў мас тац кім све це дзя ку ю чы 

аван гард на му кі рун ку, што яе 

вель мі за ха піў, — гэ та па-дру-

гое. Ад крыў шы ся рэ ва лю цый-

ным плы ням у мас тац тве, яна 

бы ла пас ля доў ная, упар тая ў сва іх по-

гля дах і мэ тах, а так са ма па-бе ла рус ку 

пра ца ві тая, праз што зда бы ла па ва гу і 

лю боў мэт ра фран цуз ска га мас тац тва 

Фер на на Ле жэ. Але ка лі б да іме ні Над-

зеі Ха да се віч не да лу чы ла ся проз ві шча 

ча ла ве ка, які стаў яе му жам, яе твор-

часць усё ад но бы ла б да ра гая нам: 

бе ла рус кая мас тач ка, ад на з прад стаў-

ні коў так зва най па рыж скай шко лы, ці-

ка вая сва ім ад мет ным по гля дам і твор-

чы мі прын цы па мі. Пра гэ та свед чыць 

вы стаў ка «На дзя. Да 115-год дзя з дня 

на ра джэн ня Над зеі Ха да се віч», ар га-

ні за ва ная ў На цы я наль ным мас тац кім 

му зеі Бе ла ру сі пры пад трым цы па соль-

ства Фран цыі ў на шай кра і не.

Су прэ ма тыч ныя кам па зі цыі — вы нік 

за хап лен ня ідэ я мі Ма ле ві ча: пад час ву-

чо бы ў Сма лен ску зу сім юная На дзя да-

ве да ла ся пра УНО ВІС і го ра ча пры ня ла 

рэ ва лю цыю ў мас тац тве, ка лі ву чы ла ся 

ва Ула дзі сла ва Стржэ мін ска га. Але не 

па га дзі ла ся з Ма ле ві чам у тым, што 

жы ва піс сваё ад жыў: як жа так, ка лі для 

яе ўсё толь кі па чы на ец ца?.. Тым больш 

што рэ ва лю цыя, якая ад бы ла ся ў гра-

мад стве, ад кры ла но выя маг чы мас ці 

для прос тых лю дзей, да якіх на ле жа ла 

і шмат дзет ная сям'я баць коў На дзі. Яны 

ні як не маг лі зра зу мець, ча го да чцэ не 

ся дзіц ца до ма, на вош та ёй ней кі да-

лё кі Па рыж і што гэ та за пра фе сія для 

дзяў чы ны — мас так. А яна ве ры ла, што 

не толь кі ідэі, але і мас тац тва мо жа пе-

ра ўтва рыць свет. Вы нік ба чым на вы-

стаў цы: шмат су прэ ма тыч ных кам па-

зі цый, дзе ся род геа мет рыч ных фі гур 

ча сам упі са ны парт рэт Ле ні на. У гэ тым 

так са ма бы ла На дзя — у пры хіль нас ці, 

ад да на сці ідэі, якую яна пра ня се праз 

усё жыц цё. Каб зра зу мець тую эпо ху, 

склад мыс лен ня та га час ных лю дзей, 

трэ ба гля дзець гэ тыя ра бо ты.

На ват ка лі ста не пры зна най мас тач-

кай, вя до май па ры жан кай, тво ры якой 

удзель ні ча юць у вы стаў ках і ма юць 

пос пех, яна бу дзе за хоў ваць вер насць 

ідэа лам рэ ва лю цыі (сва ёй?), ус ту піць 

у шэ ра гі Фран цуз скай ка му ніс тыч най 

пар тыі. Маг чы ма, гэ та да ва ла ёй ад-

чу ван не су вя зі з ра дзі май, якую яна 

па кі ну ла на заў сё ды, але част кай якой 

за ста ва ла ся да кан ца сва іх дзён.

Так, за ста ва ла ся бе ла рус кай і бы ла 

ёю па сут нас ці: маг ла спя ваць род ныя 

ма мі ны пес ні, ка лі пра ца ва ла ў май стэр-

ні. А ка лі прый шла вай на, На дзя ста ла 

са праўд най бе ла рус кай пар ты зан кай, 

толь кі ў Фран цыі — праз удзел у ру ху 

Су пра ці ўлення. Пас ля вай ны, па ха ваў-

шы Фер на на Ле жэ, з якім па бра ла ся 

шлю бам пад ка нец яго жыц ця, яна імк-

ну ла ся на ра дзі му не толь кі ў дум ках і 

ма рах, а знай шла маг чы масць пры яз-

джаць у Са вец кі Са юз, каб быць ка рыс-

най — да зво ліць лю дзям па зна ё міц ца 

з тво ра мі су свет на га мас тац тва. Ме на-

ві та дзя ку ю чы апан та нас ці На дзі, якая 

сваю лю боў да ма лой ра дзі мы здо ле ла 

пе ра вес ці ў ства раль нае рэ чы шча, у 

Бе ла ру сі апы ну лі ся тво ры зна ка мі тых 

су свет ных мас та коў, пры нам сі Фер на на 

Ле жэ і Па бла Пі ка са, які вы со ка ца ніў 

твор часць са мой Ха да се віч. Яна прос-

та па да ры ла тое, чым ва ло да ла, што 

атры ма ла ў спад чы ну ад му жа, да ча го 

маг ла атры маць до ступ — на прык лад, 

яна зра бі ла ко піі ар тэ фак таў з ка лек-

цыі Луў ра для пе ра да чы ў мін скі му зей 

(На дзея сяб ра ва ла з Але най Ала да вай, 

пра што свед чаць прад стаў ле ныя ліс-

ты). Не дзі ва, што част кай экс па зі цыі ў 

го нар На дзі ста лі ра бо ты стаў поў фран-

цуз ска га аван гар ду — мож на ўба чыць, 

на прык лад, га бе лен Фер на на Ле жэ і ке-

ра міч ныя тво ры Пі ка са з фон даў На цы я-

наль на га мас тац ка га му зея Бе ла ру сі.

Але каб па ка заць твор часць са мой 

Над зеі, бе ла рус кіх збо раў ма ла. І ўсё ж 

асноў ная част ка экс па зі цыі еха ла з Фран-

цыі. Экс па на ты прад ста ві лі пры ват ныя 

ка лек цы я не ры, у тым лі ку прад стаў ні кі 

сям'і, на шчад кі Над зеі Ха да се віч-Ле жэ.

Ад ным з ка лек цы я не раў з'яў-

ля ец ца Ні ка ля Ценье, унук Над-

зеі Ха да се віч. На ад крыц ці вы-

стаў кі ў Мін ску ён ад зна чыў:

— У На дзі бы лі су вя зі з Са-

вец кім Са юзам, ба бу ля па да ры ла 

шмат кар цін, бо бы ла вель мі пры-

вя за ная да ра дзі мы. У 20-я га ды 

яна з'е ха ла, ста ла ву чыц ца ў Вар-

ша ве, дзе су стрэ ла май го дзе да 

мас та ка Ста ні сла ва Гра боў ска га. 

Ба бу ля заў сё ды шмат га ва ры ла 

пра сваю кра і ну. Вель мі важ на, 

што пра яе тут га во раць ця пер.

А для яе бы ло важ на па кі-

нуць тут свой след. Яна на огул уме ла 

бе раг чы па мяць. Не каль кі га доў жыц ця 

з Фер на нам Ле жэ не зра бі лі яе яго му-

зай, але ме на ві та яна, ву ча ні ца і асіс-

тэнт ка мэт ра, якая пра ца ва ла по бач з 

ім мно гія га ды, па ру пі ла ся пра тое, каб 

ме ма ры я лі за ваць мяс ці ны, звя за ныя з 

ім. Так з'я віў ся му зей ра бот Фер на на 

Ле жэ ў Б'ё — пер шы ў све це, пры све-

ча ны ад на му мас та ку (учы нак, вар ты 

ор дэ на Га на ро ва га ле гі ё на). Да та го ж 

ства ры ла і му зей-фер му ў Нар ман дыі. 

Кі раў нік ка мі тэ та Фер на на Ле жэ, ды рэк-

тар му зея-фер мы мас та ка ў Нар ман дыі 

Жан Дэ скуб дзю Ша тэ нэ ад зна чыў, што 

На дзея не за слу жа на за ста ва ла ся ў це-

ню му жа, але са ма за слу гоў вае та го, 

каб яе ад кры ва лі як мас тач ку. Фран цыя 

ад кры вае, і свед чан не та му — таў шчэз-

ны фа лі янт «На дзя», які за ста нец ца нам 

як па да ру нак на ад крыц цё вы стаў кі.

Не пер шая ж — ска жуць ама та ры 

мас тац тва. І са праў ды, мін ча не мо гуць 

па мя таць вы стаў ку 1972 го да Над зеі 

Ха да се віч-Ле жэ ў Па ла цы спор ту, дзе 

вы стаў ля ла ся яе ма за і ка. Неш та з тых 

тво раў по тым пе рад алі ў Зем бін, дзе 

мас тач ка пра вя ла дзя цін ства. Але ця-

пер мож на ба чыць жы ва піс Над зеі, дзе-

ля яко га яна га то вая бы ла ехаць хоць 

на край све ту і ў ве лі чы яко га ўпэў ні-

ва ла ся праз усё жыц цё. Прос та не ўся 

сут насць ад кры ва ец ца ад ра зу, і ча сам 

трэ ба пе ра жыць ня ста чы і шмат пра-

ца ваць, дзе б ні да вя ло ся (яна га то вая 

бы ла стаць і ма дыст кай, і пры слу гай, 

каб вы жыць), пе ра ча каць не ра зу мен не 

(так кас міч ныя па лё ты па цвер дзі лі для 

яе вар тасць су прэ ма тыз му), за ха ваць 

вер насць улас ным прын цы пам (а ў ней-

кай сту пе ні і тра ды цы ям — у жы ва пі-

се). І трэ ба жыць рэ аль нас цю, што дня 

шчод ра ўзба га ча ю чы жыц цё па дзея мі, 

спра ва мі, тво ра мі, і та ды яно ад дзя-

чыць — і зям ным ба гац цем, якім ста ла 

для яе спад чы на Фер на на, і на дзей ны мі 

сяб ра мі, і доб рай па мяц цю.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

СУ ПРЭ МА ТЫЧ НАЯ
І РЭ АЛЬ НАЯ НА ДЗЕЯ

Як вяс ко вая дзяў чы на з Бе ла ру сі ска ры ла Па рыж

Аўтапартрэт. Надзя-канструктывістка. 1973 г. 

Вы стаў каВы стаў ка

У ЗА КРЫ ТАЙ ПРА СТО РЫ
«Во сень скі са лон» у Мін ску пра дае су час нае бе ла рус кае мас тац тва


