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(За кан чэн не. 

Па ча так на 1-й стар.)

Пер со ну Іва на Бу дзі ча на-

ша му чы та чу асаб лі ва і прад-

стаў ляць не трэ ба — не ад-

ной чы яго парт рэт упры гож-

ваў «Звяз ду». І ўсё ж мы зноў 

звяр та ем ся да гэ тай асо бы, 

бо, на са мрэч, як па ка заць 

у ад ным здым ку дзі вос ны 

свет са ма быт на га і апан та-

на га гра фі ка і разь бя ра? Та-

му сён няш ні вы пуск руб ры кі 

«фо та на 13-й» пры све ча ны 

ме на ві та яму — твор цу з Па-

азер'я і, вя до ма, яго твор ча му 

брэн ду — драў ля на му мядз-

ве дзю. А на го дай су стрэ чы 

з Іва нам Мі ка ла е ві чам ста ла 

яго пер са наль ная вы стаў ка 

ў Ле пель скім края знаў чым 

му зеі, на якой май стар прад-

ста віў шы ро кую і ба га тую 

па літ ру сва іх здоль нас цяў, 

хоць і вы ста віў не вя лі кую 

част ку тво раў, вы ка на ных 

у роз ных тэх ні ках, жан рах і 

кі рун ках — гра фі цы, аква-

рэ лі, ба рэль еф на-аб' ём най 

разь бе і драў ля най скульп-

ту ры. У ма лень кай май стэр ні 

мас та ка не ўба чыш тое, што 

мож на раз гле дзець, па лю-

ба вац ца і аца ніць на ад лег-

лас ці, у стро гім афарм лен ні, 

і, га лоў нае, у ад па вед ным 

на стра ё вым ася род дзі. У та-

кой ат мас фе ры доб ра бач-

на, якая плён ная, пра ца ві тая 

на ту ра ў мас та ка, якая ў яго 

паэ тыч ная і акры ле ная ду ша, 

коль кі ў яго за дум і ўва саб-

лен няў, фан та зіі і твор чай 

энер гіі. Зда ец ца, у твор цы 

кры ні ца на тхнен ня і з уз рос-

там не вы чэрп ная.

Іва ну Мі ка ла е ві чу толь кі 

шэсць дзя сят. Дзве трэ ці з пра-

жы тага ад да дзе на мас тац-

тву. Пас ля за кан чэн ня Ві цеб-

ска га мастацка-графічнага 

педін сты ту та Іван афарм ляў 

кні гі ў дзяр жаў ным вы да-

вец тве, паз ней стаў на стаў-

ні кам ле пель скай дзі ця чай 

мас тац кай шко лы і да сён-

ня ву чыць дзя цей ма ля ваць 

і вы ра заць з дрэ ва, ба чыць і 

ства раць пры го жае. І, па-ра-

ней ша му за хап ля ец ца вы-

ра за ннем драў ля ных фі гур 

ка са ла пых — усмеш лі вых і 

даб ра душ ных мядз ве дзяў. 

Гэ ты чыр ва на кніж нік — са-

праўд ны ка нёк разь бя ра і яго 

ві зі тоў ка. Коль кі ка са ла пых 

Бу дзі ча раз бры ло ся і «гу ляе» 

па све це! Ёсць яны і ў Анг-

ліі, Гер ма ніі, Да ніі, Мал до ве, 

Ра сіі, Эс то ніі, не ка жу чы пра 

Бе ла русь. Ка лі са браць усю 

ка лек цыю «мі шак», якіх вы-

ра заў ле пель скі разь бяр за 

ўсё твор чае жыц цё, атры ма-

ец ца не звы чай ная «мядз ве-

джая ака дэ мія».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

На здым ках — эпі зо д 

з пер са наль най вы стаў кі 

і мо ман ты ле таш ніх 

здым каў у пры ват най 

май стэр ні мас та ка.
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