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«Ка лі па чы наць раз мо ву 

пра ірэ аль нае ў твор час ці 

бе ла рус кіх мас та коў, трэ-

ба ска заць, што мас тац тва 

са мо па са бе та кім з'яў ля-

ец ца, та му што зы хо дзіць 

з фан та зіі аў та раў, — ка жа

ку ра тар вы ста вак Мі ха іл 

МІ РОШ НІ КАЎ. — Ак цэнт у 

гэ тых маш таб ных пра ек тах 

зроб ле ны на бе ла рус касць: 

эт на гра фію, гіс то рыю і гіс-

та рыч ную рэ кан струк цыю, 

наш мен та лі тэт і бе ла рус-

кую мі фа ло гію. Тут шэ раг 

да хрыс ці ян скіх іс тот і пан-

тэ он па ган скіх ба гоў — ле-

су ны, да ма ві кі, ру сал кі, ва-

дзя ні кі, Пя рун, Яры ла не ка лі 

на ся ля лі на шы азё ры, ля сы, 

ба ло ты і свя до масць бе ла-

ру саў».

Звер ху «Ха та бе лай чап-

лі» і «Terra іncognіta» Юрыя 

Пад верб на га, якія ся род 

ін шых тво раў аў та ра вы-

стаў ле ны ў асоб най за ле 

Цэнт ра на Ня кра са ва. Ха та 

ста но віц ца ад на ча со ва і слі-

ма ком, і ля та ю чай та лер кай. 

Кас міч нае сон ца вы гля дае 

зрэ зам дрэ ва і скла да ец ца 

з каст роў. Юрый Пад верб ны 

вы рас у аў тэн тыч ным ус ход-

не бе ла рус кім ася род дзі — 

вёс цы Аса рэ ві чы на бе ра зе 

Дняп ра ў чар но быль скай зо-

не ад ся лен ня. Ка жуць, ві зу-

аль ны рад яго тво раў як раз 

ад сюль.

«Ры ба, што з'яў ля ец ца 

на шмат лі кіх тво рах мас та-

ка, ува саб ляе для яго сім вал 

ска ра цеч нас ці, у бе ла рус кія 

ха ты ён змя шчае цэ лыя су-

све ты, яго та лент не мен шы, 

чым та лент Ва ле рыя Сла ву-

ка, але з-за пэў ных жыц цё-

вых аб ста він ён ака заў ся не 

на столь кі рас кру ча ны».

Мі ха іл Мі рош ні каў ка жа, 

што вы стаў кі кан цэнт ру юц-

ца на вя до мых мас та ках, 

прад стаў ні ках ака дэ міч най 

шко лы і іх вуч нях, і на зра зу-

ме лых воб ра зах, маў ляў, тут 

амаль ня ма су прэ ма тыз му, 

сюр рэа ліз му, аб стракт на га 

экс прэ сі я ніз му. Клю ча вое 

сло ва «амаль» — на пра-

спек це Не за леж нас ці мож-

на ўба чыць зна ё мыя ра бо ты 

Мі ка лая Се ле шчу ка і Ге ор гія 

Скрып ні чэн кі (без іх у тэ ме, 

з якой вы сту піў Цэнтр су час-

ных мас тац тваў, на пэў на, 

нель га абы сці ся). У асоб най 

за ле ў Цэнт ры на Ня кра са ва 

вы стаў ле на Ма рын ка Вя рэ-

ніч з лі ку мас та коў, якія імк-

нуц ца да аб стракт на га экс-

прэ сі я ніз му амаль у чыс тым 

вы гля дзе.

«Ра бо ты ство ра ны з улю-

бё ных пры лад мас та коў-

афар мі це ляў 1980-х — сту-

жак, якія яны кле і лі пры 

аздаб лен ні віт рын ма га зі-

наў, трэс таў, ста ло вых і так 

да лей. У Ма рын кі Вя рэ ніч 

ты по выя за ход не еў ра пей-

скія пры ёмы. Яе твор часць 

з'яў ля ец ца пры кла дам ві-

цеб скай шко лы най ноў ша-

га ча су, якая ад роз ні ва ец ца 

ад мінск ага ака дэ міч на га 

ася род дзя са ма быт нас цю і 

дзі ка ва тас цю, не цу ра ец ца 

экс пе ры мен таў, не агляд ва-

ец ца на пра фе са раў ака дэ-

міч най шко лы і заў сё ды скі-

ра ва на на твор часць Мар ка 

Ша га ла, Ка зі мі ра Ма ле ві ча 

і ін шых вя лі кіх аў та раў, ней-

кім чы нам звя за ных з Ві цеб-

скам. Не ка то рыя з усмеш кай 

на зы ва юць гэ та мас тац твам 

ві цеб ска га рэ ван шу. Апроч 

гэ та га Ві цебск і яго мас та кі 

з'яў ля юц ца бас тэ о нам не ка-

мер цый на га мас тац тва».

Вы стаў кі так са ма но сяць 

не ка мер цый ны ха рак тар: 

НЦСМ, як дзяр жаў ная ўста-

но ва, што «пра па ган дуе» 

вы со кае мас тац тва і на цыя-

наль ныя ін та рэ сы, не мо-

жа па ве сіць цэн нік. За тое, 

пас ля за кан чэн ня ра бо ты 

экс па зі цый — на пра спек це 

Не за леж нас ці вы стаў ка бу-

дзе пра ца ваць да 16 ве рас-

ня, а на Ня кра са ва да 4 ве-

рас ня — мож на звя зац ца з 

аў та рам. Да рэ чы.

«Ка мер цый нае бе ла рус-

кае мас тац тва — гэ та не-

паў тор ныя лі рыч ны пей заж 

і на цюр морт, якія вель мі ах-

вот на на бы ва юц ца ба га ты мі 

гра ма дзя на мі Ра сіі і Кі тая. 

Усе по шу кі пад свя до мас ці 

вы дат ны мі бе ла рус кі мі су-

прэ ма тыс та мі, сюр рэа ліс та-

мі, аб стракт ны мі экс прэ сі я-

ніс та мі ім не па трэб ны».

У «фан тас тыч ных» вы-

стаў ках удзель ні ча юць так-

са ма Ула дзі мір Тоў сцік, «свя-

ціст» Ры гор Іва ноў, Ге надзь 

Хац ке віч, Сяр гей Крыш та-

по віч, стар шы ня Бе ла рус-

ка га са ю за мас та коў Ры гор 

Сіт ні ца, Сяр гей Ры ма шэў скі, 

Сяр гей Пар фя нок (пры чым 

на абедз вюх пля цоў ках — 

яго ўлас ныя афор ты на Ня-

кра са ва і ра бо ты з му зей най 

ка лек цыі на Не за леж нас ці), 

цэ лы шэ раг тво раў вя до ма-

га гра фі ка Ва ле рыя Сла ву-

ка (вось дзе мі фіч ных іс тот 

больш за ўсё), та хе ле са вец 

Аляк сандр Ро дзін, Мац вей 

Ба саў, Ула дзі мір Пра ві до хін, 

Сяр гей Ба ля нок і ін шыя.

«Ба ля нок — не паў тор ны 

та ва рыш, які па каз вае на-

ват не бе ла рус кую шко лу, 

а тро хі ар ха іч ную за ход-

не ўкра ін скую, дак лад ней, 

львоў скую. Ён і сам вель мі 

яр кая ін ды ві ду аль насць, яго 

ці ка ва вы стаў ляць. Скрып-

ні чэн ка і Се ля шчук — най-

вя до мей шыя прад стаў ні кі 

на ша га эт на сюр рэа ліз му. 

Гэ та спа лу чэн не Саль ва-

до ра Да лі, яко га, на пэў на, 

ве да юць на ват ра бо чыя, з 

бе ла рус кай ака дэ міч най 

мас тац кай шко лай. З тым яе 

ад га лі на ван нем, якое не па-

рыў на звя за на з бе ла рус кім 

ад ра джэн нем і бе ла рус кі мі 

мен та лі тэ там, эт на гра фі-

яй, гіс то ры яй. Гэ тыя мас та-

кі звя за лі наш фальк лор з 

кла січ ным ты па вым за ход-

нім сюр рэа ліз мам і атры малі 

ці ка вы сплаў».

«По шу кі пад свя до мас-

ці» бе ла рус кі мі мас та ка мі 

пры хо дзяць, гле дзя чы па 

вы стаў ках, да вартых увагі 

вы ні каў: у за лах ЦСМ за раз 

мож на ўба чыць над звы чай-

ныя воб ра зы, іс то ты, сю жэ-

ты, сім ва лы і дзіў ныя спа-

лу чэн ні. Па куль экс па зі цыя 

прад стаў ляе фан тас тыч нае 

і ірэ аль нае, які мі яны ўяў ля-

юц ца бе ла ру сам, мы мо жам 

ка заць пра да во лі рэ аль ныя 

рэ чы, як све та по гляд, воб-

раз на ша га мыс лен ня і на-

шае ж мі ну лае.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



«Ак цэнт у гэ тых 
маш таб ных 
пра ек тах зроб ле ны 
на бе ла рус касць: 
эт на гра фію, гіс то рыю 
і гіс та рыч ную 
рэ кан струк цыю, наш 
мен та лі тэт і бе ла рус кую 
мі фа ло гію».

«Ха та бе лай чап лі».

Па дзея ме ся цаПа дзея ме ся ца  

«Скрып ні чэн ка 
і Се ля шчук — 
най вя до мей шыя 
прад стаў ні кі на ша га 
эт на сюр рэа ліз му. Гэ та 
спа лу чэн не Саль ва до ра 
Да лі, яко га, на пэў на, 
ве да юць на ват 
ра бо чыя, з бе ла рус кай 
ака дэ міч най мас тац кай 
шко лай».

У асоб най за ле 
ў Цэнт ры на Ня кра са ва 
вы стаў ле на Ма рын ка 
Вя рэ ніч з лі ку мас та коў, 
якія імк нуц ца 
да аб стракт на га 
экс прэ сі я ніз му амаль 
у чыс тым вы гля дзе.

Ня чыс ці кі, 
Ва ві лон ская ве жа, 

сон ца з дроў
Пра явы ўні вер саль на га і на цы я наль на га ва ўяў ным све це

На пля цоў ках Цэнт ра су час ных мас тац тваў — 

на пра спек це Не за леж нас ці і ву лі цы 

Ня кра са ва — вы стаў ля юц ца дзве звя за ныя 

па між са бой экс па зі цыі. «Фан тас тыч нае 

ў су час ным бе ла рус кім мас тац тве» і «Ірэ аль нае 

ў су час ным бе ла рус кім мас тац тве» — на са мрэч 

аб ад ным і тым жа, толь кі пер шая вы стаў ка 

бы ла сфар мі ра ва ная з му зей най ка лек цыі 

ЦСМ, а дру гая за пра сі ла аў та раў і ад да ла 

кож на му па асоб най за ле. Што пры ця галь на, 

дык маг чы масць уба чыць ме на ві та бе ла рус кі 

ўяў ны свет — з агляд кай на на шу гіс то рыю, 

эт на гра фію, мі фа ло гію і ін шае. З 20 лі пе ня дзве 

вя лі кія пра сто ры пры све ча ны фан тас тыч на му 

з на цы я наль ным ка ла ры там.

«Terra іncognіta».


