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Марш рут пер шы. 
ЛЕ ГЕН ДА

Па да рож жа па ча ло ся, так бы 

мо вiць, «пад зна кам» ле ген дар-

на га бе ла рус ка га мас та ка Вi-

толь да Бя лы нiц ка га-Бi ру лi. Як раз 

ад бы ва ла ся прэ зен та цыя но вай 

кнi гi пра яго, аў тар ства ды рэк-

та ра му зея, вя до ма га мас та ка 

i мас тацт ва знаў цы Ула дзi мi ра 

ПРА КАП ЦО ВА (на фота). Ула дзi-

мiр Iва на вiч шмат пi саў пра Бi ру лю, 

да след аваў яго твор часць i бiя гра-

фiю. Вы дан нi з рэ пра дук цы я мi сла-

ву тых мас та коў — гэ та, на пэў на, 

най леп шы сро дак па пу ля ры за цыі 

на цы я наль най куль ту ры. I пад час 

той прэ зен та цыi Ула дзi мiр Iва на вiч 

па дзя лiў ся но вай цi ка вай за ду май: 

у му зея з вы да вец твам «Бе ла-

русь» ма ец ца ам бi цый ны план  — 

вы даць тры нац цаць та моў, у якiх 

«са браць» усе шэ дэў ры На цы я-

наль на га мас тац ка га му зея.

А яшчэ на ведваль нi кi змо гуць 

ней кi час па лю ба вац ца на цюр-

мор там Ма рыi Iса ё нак «Со неч ны 

дзень. Пры свя чэн не Бi ру лю» i пей-

за жам Мi ка лая Iса ён ка «Жнi вень. 

По ле Бi ру лi. На ра дзi ме Бi ру лi». 

«Ней кi час» — та му што па лот нам 

на ка на ва на ад пра вiц ца ў Ма гi лёў, 

у экс па зi цыю му зея Бя лы нiц ка га-

Бi ру лi. Кар цi ны вя до май мас та-

коў скай па ры пад час прэ зен та цыi 

музею пе рад ала Ма рыя Iса ё нак.

Марш рут дру гi. 
ДЛЯ ЮНЫХ

Наш на ступ ны марш рут па чы-

наў ся пад лi чыл ку «Раз, два, тры, 

ча ты ры, пяць, я iду ця бе шу каць». 

Iлюст ра цыi да кнiг для дзя цей i 

пад лет каў, зроб ле ныя май стра мi 

XX—XXI ста год дзяў, стра ка це-

юць усi мi фар ба мi, пры му ша юць 

усмi хац ца, а яшчэ — ад ра зу па-

знаць не паў тор ны стыль аў та ра. 

Толь кi азiр неш ся, ус пом нiш iм ёны: 

Ак са на Арак чэ е ва, Ка ця ры на Ду-

бо вiк, Ар лен Каш ку рэ вiч, Ге ор гiй 

Па плаў скi, Ва ле рый Сла вук, Ва-

сiль Ша ран го вiч, Ба рыс За бо раў, 

Па вел Та тар нi каў... Як ба чы це, ад 

на род ных мас та коў да сён няш нiх 

ма ла дых-та ле на вi тых.

— Звяр нi це ўва гу: кар цi ны вi-

сяць нi жэй. Гэ та для та го, каб iх 

маг лi раз гле дзець на ват са мыя 

ма лень кiя гле да чы, якiя прый дуць 

на вы ста ўку, — рас каз вае Свят ла-

на АНЭЙ КА, на мес нiк ге не раль-

на га ды рэк та ра па на ву ко вай i 

асвет нiц кай пра цы. — Яшчэ ад на 

фiш ка: част ка ра бот — у аў тар скiх 

па спар ту. Па гля дзi це: гэ та мо гуць 

быць аб ры сы ма тыль ка цi квет кi. 

Да вы стаў кi пад рых та ва ныя за-

клад кi на пад ста ве прад стаў ле-

ных прац, iх атры ма лi пер шыя з 

тых, хто прый шоў на вы стаў ку. За 

пер шы ж дзень раз да лi сто пяць-

дзя сят! Пад рых та ва лi i паш тоў кi, 

іх так са ма раз да дзiм пад час ме ра-

пры ем стваў, у якiх возь муць удзел 

вя до мыя ар тыс ты. Так са ма бу дзе 

квэст для ма лень кiх i да рос лых, 

якi да па мо жа ўспом нiць вя до мыя 

ка зач ныя сю жэ ты. Для юных на-

вед валь нi каў ма ец ца рас фар боў кi 

i пя соч нi ца з фi гур ка мi жы вёл. Так 

што ма ла дым баць кам з дзець мi 

бу дзе i пры ем на, i зруч на пра вес цi 

з на мi час.

Марш рут трэ цi. 
ГЕ РА IЧ НЫ

Яшчэ ад на но вая вы стаў ка ў 

му зеi — да 75-год дзя Пе ра мо гi. 

Ва ен ная тэ ма ў бе ла рус кiм мас-

тац тве зра бi ла ся цi не ад ной з 

га лоў ных. Бо, як рас па вя да юць 

мас тацт ва знаў цы, яе рас пра цоў-

ва юць ужо як мi нi мум тры па ка лен-

нi мас та коў: вi да воч цы — тыя, хто 

на ра дзiў ся ў 1930-х, прад стаў нi кi 

па ка лен ня «дзя цей вай ны» i на-

шы су час нi кi, што асэн соў ва юць 

тра гiч ныя па дзеi з ад лег лас цi, праз 

чу жы вопыт.

— Тут прад стаў ле ны пра цы буй-

ных мас та коў з фон даў на ша га 

му зея. Пра цы ў асноў ным ма ну мен-

таль ныя — гэ та i тэн дэн цыя бе ла-

рус ка га жы ва пi су дру гой па ла вi ны 

XX ста год дзя, i маш таб сю жэ таў 

па тра буе пэў на га фар ма ту, — тлу-

ма чыць Свят ла на Анэй ка.

Марш рут чац вёр ты. 
НЯ МЕЦ КI

Ка лi чы та еш ар хiў ныя ма тэ ры-

я лы 1920—1930-х га доў, мо жаш 

толь кi гор ка шка да ваць, трап-

ля ю чы на звест кi аб тым, коль кi 

та ды бы ло вы ве зе на прад ме таў 

су свет на га мас тац тва з Бе ла ру-

сi ў iн шыя му зеi. Вя лiз ныя стра ты 

куль тур най спад чы ны ад бы лi ся i 

пад час вай ны. Але сён ня ў збо рах 

На цы я наль на га мас тац ка га му зея 

да стат ко ва тво раў су свет на га мас-

тац тва, якiя збi ра лi ся руп лiў ца мi-

су пра цоў нi ка мi, на бы ва лi ся ў пры-

ват ных ка лек цы я не раў, пры ма лi ся 

ў дар. Сён ня ў асоб най экс па зi цыi 

мож на па ба чыць ня мец кi жы ва пiс 

i гра вю ру XVII—XVIII ста год дзяў з 

му зей ных фон даў. Ад крый це для 

ся бе не звы чай ныя куль тур ныя 

па ра ле лi. Вось, на прык лад, па-

рад ны парт рэт у ня мец кiм сты лi 

вя лi ка га гет ма на Мi ха ла Ка зi мi ра 

Агiн ска га, якi пе ра тва рыў Сло-

нiм у «пры ста нак муз». Аў тар 

ура чыс тай кар цi ны — на са мрэч 

аў та рка, мас тач ка Ган на Ра зi на 

Лi шэў ская, дач ка вя до ма га мас-

та ка поль ска га па хо джан ня. Яна 

на ма ля ва ла кня зя ў 1754 го дзе, 

ка лi той пры ехаў у Ня меч чы ну на 

ўзна га ро джан не ор дэ нам Бе ла га 

Ар ла. А ву чань Дрэз дэн скай шко-

лы Фрыд рых Ба рызь ен на ма ля ваў 

парт рэт ула даль нi ка ма ёнт ка Ра-

ма на ва на Ар шан шчы не Аляк сея 

Да нду ко ва. Ра се ец Да нду коў, на-

шча дак кал мыц ка га ха на, атры маў 

ва ўла дан не на бе ла рус кiх зем лях 

ма ён так, кан фiс ка ва ны ў Ка ра ля 

Ра дзi вi ла, ка лi той ад мо вiў ся пры-

сяг нуць на вер насць Ка ця ры не II. 

Так што пе рад ва мi — маг чы масць 

не толь кi па зна ё мiц ца з ня мец кiм 

мас тац твам, але i за глы бiц ца ў та-

ям нi цы бе ла рус кай гiс то рыi.

Марш рут пя ты. 
КРАЯ ЗНАЎ ЧЫ

Не звы чай на цёп лае i ад на-

ча со ва шчым лi вае ўра жан не... 

Кар цi ны мас та коў, якiя за на тоў-

ва юць так зва ную «ма лую ра дзi-

му». Але не да рэм на вы ста ўка 

на зы ва ец ца «Ма лая ра дзi ма — 

вя лi кая зям ля».

Гра мы ка, Цвiр ка, Шча мя лёў, 

Мар ка вец, Сяў рук, Кi рэ еў, Ко жух, 

Дан цыг...

Ка лож ская царк ва, За слаўе, 

Слуц кая бра ма ў Ня свi жы, Бла кiт-

ныя азё ры...

Не паў тор ныя сты лi, не паў тор-

ныя вы явы... Для май строў мi лыя 

сэр цу края вi ды — пад ста ва для 

фi ла соф ска га вы каз ван ня. Та му 

зуб ры пе ра тва ра юц ца ў ма гут нае 

ўва саб лен не сты хii, квiт не ю чы луг 

вы яў ляе аб ры сы жа но чай фi гу ры, 

ста гi на гад ва юць анё лаў... Праў да, 

як нi дзiў на, нi вод най аў та ркi-мас-

тач кi тут не прад стаў ле на.

Мас тацт ва знаў ца На дзея Ву са ва 

звяр тае на шу ўва гу на кар цi ны так 

зва най «за вод скай урба нiс ты кi»:

— Ка лiсь цi яны ўспры ма лi ся як 

кан' юнк тур ныя — за во ды, вы твор-

часць, пра цоў ны люд вяр та ец ца 

са зме ны... Але сён ня вы гля да юць 

зу сiм па-iн ша му. Сён ня та кi мi кар-

цi на мi за хап ля юц ца. Па гля дзi це 

хо ць  бы на па лат но Iва на Ста се-

вi ча, на якiм на ма ля ва ныя шах цё-

ры Са лi гор ска — якая экс прэ сiя, 

якiя тва ры! Гэ та кан крэт ныя лю дзi, 

iх мас так пi саў з на ту ры. Цi ка ва 

бы ло б да ве дац ца, як склаў ся лёс 

кож на га.

Не ве даю, якiя i ка лi ў вас, ша-

ноў ныя чы та чы, ад бу дуц ца спат-

кан нi ўжы вую з кар цi на мi — але 

пры маг чы мас цi не пра мi нi це iх.

Люд мi ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.

КА ЛЯ РО ВАЕ ПА ДА РОЖ ЖА
Вi да воч на, што па куль бы лi за чы не ныя му зеi, гле да чы за су ма-

ва лi па «жы вой» су стрэ чы з кар цi на мi. Бо пры зна ем ся шчы ра — 

нi я кiя вiр ту аль ныя прэ зен та цыi (да рэ чы, дзя куй за iх на шым

му зе ям) не за ме няць су зi ран ня ўсёй не паў тор нас цi ад цен няў i 

фак тур шэ дэў ра, маўк лi вай раз мо вы з мас та ком. I ня хай тры-

во га за ста ец ца, але ўсё час цей лю дзi пры хо дзяць у свой лю бi-

мы му зей — ра та вац ца гу тар кай з веч ным, з бе ла рус кiм. Ну а 

су пра цоў нi кi На цы я наль на га мас тац ка га му зея заўж ды га то выя 

пра па на ваць нам усё са мае цi ка вае i крэ а тыў нае. Я з вя лi кай 

ра дас цю зноў прый шла ў наш га лоў ны мас тац кi му зей, дзе не 

бы ла ўжо даў но. I ад ра зу вы бу да ва лi ся не каль кi марш ру таў праз 

не ве ра год ны су свет фар баў, лi нiй, ад цен няў i фор маў.

Доў га ча ка нае ад крыц цё 

се зо на 2020—2021 вы па ла 

на ня прос ты пе ры яд, ка лi 

пан дэ мiя ўно сiць свае аб-

ме жа ван нi i ка рэк цi роў кi. 

Пра цяг лы пе ра пы нак i ад-

ме на мно гiх кан цэр таў ста-

лi вы му ша най ме рай, але 

па цi ху Бе ла рус кая дзяр-

жаў ная фi лар мо нiя вяр-

та ец ца да ак тыў най дзей-

нас цi. Кi раў нi кi ка лек ты ваў 

за пла на ва лi на гэ ты дзень 

не каль кi гуч ных прэм' ер.

Так, у пер шым ад дзя лен нi 

слу ха чоў га ла-кан цэр та ча-

кае вы ступ лен не Дзяр жаў-

на га ка мер на га ар кест ра 

пад кi раў нiц твам га лоў на-

га ды ры жо ра — за слу жа-

на га ар тыс та Ра сii Яў ге на 

Бушко ва.

Парт нё рам ар кест ра ста-

не Дзяр жаў ны ка мер ны хор 

пад кi раў нiц твам за слу жа-

най ар тыст кi Бе ла ру сi На-

тал лi Мi хай ла вай. Упер шы-

ню пра гу чаць ары гi наль ныя 

«Ва ры я цыi» бель гiй ска га 

ка ры фея скры пiч най му зы кi 

Эжэ на Iзаi — са чы нен не на 

зна ка мi тую тэ му 24-га кап-

ры са Нi ка ло Па га нi нi. Га лоў-

ным ак цэн там ад дзя лен ня 

ста не прэм' ер нае для Бе ла-

ру сi вы ка нан не маш таб на га 

тво ра ар ген цiн ска га кам па-

зi та ра Мар цi на Паль ме ры 

«Маг нi фi кат». I, без умоў на, 

ар кестр ад зна чыць 180-год-

дзе Пят ра Iль i ча Чай коў ска га, 

а ме на вi та прэм' е рай

аран жы роў кi «Ка лы хан кi» 

ў апра цоў цы Сяр гея Рах ма-

нi на ва, зроб ле най га лоў ным 

ды ры жо рам ар кест ра Яў ге-

нам Буш ко вым.

У дру гiм ад дзя лен нi сваю 

пра гра му прад ста вяць Дзяр-

жаў ны ака дэ мiч ны сiм фа-

нiч ны ар кестр Бе ла ру сi пад 

кi раў нiц твам га лоў на га ды-

ры жо ра — на род на га ар-

тыс та Бе ла ру сi Аляк санд ра 

Анi сi ма ва. Вы бi ра ю чы тво-

ры для пра гра мы, ма эст ра 

iмк нуў ся па ка заць май стэр-

ства ка лек ты ву i яго вя ду-

чых му зы кан таў-са лiс таў, 

а так са ма раз на стай насць 

жан раў. Па чу ем «Сiм фо нiю 

псал моў» Iга ра Стра вiн ска-

га, тво ры Ста нi сла ва Ма-

нюш кi, сiм фа нiч ную фан та-

зiю Зол та на Ко даi i мно гiя 

iн шыя тво ры.

Уво гу ле кан цэрт ад крыц-

ця аб' яд нае ча ты ры ка лек ты-

вы i 11 са лiс таў. Упер шы ню 

се зон ад крые пры вi таль ным 

сло вам кi раў нiк фi лар мо нii 

Аляк сандр Нi кi та. Уста но ва 

ча кае су стрэ чы са сва i мi 

слу ха ча мi 1 каст рыч нi ка ў 

19.00.

Але на ДРАП КО.

ФI ЛАР МО НIЯ ЗА ПРА ШАЕ НА СВЯ ТА

У Мiж на род ны дзень му зы кi Бе ла рус кая дзяр жаў ная 

фi лар мо нiя ад кры вае 83-і се зон. У га ла-кан цэр це 

пры муць удзел вя ду чыя ака дэ мiч ныя ка лек ты вы i са-

лiс ты. Пуб лi ку ча ка юць бе ла рус кiя прэм' е ры i вы ка-

нан не су свет на вя до мых тво раў кла сiч най му зы кi.

Мііхась СЯЎРУК. Слуцкая брама.


