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Ужо трыц цаць во сем стрыт-арт-аб' ек-

таў — на бу дын ках за во даў, жы лых да-

мах, мас тах — з'я ві ла ся ў Мін ску дзя-

ку ю чы фес ты ва лю Vulіса Brаsіl. Уні-

каль ная для Бе ла ру сі па дзея, пад час 

якой на га рад скіх ву лі цах уз ні ка юць 

му ра лы, гра фі ці і скульп ту ры, ад кры-

ла ся ў ста лі цы ў пя ты раз. 29 лі пе ня 

бе ла рус кія і бра зіль скія мас та кі па ча лі 

пра ца ваць над арт-аб' ек та мі, між тым 

на пля цоў ках фес ты ва лю пра хо дзяць 

май стар-кла сы, твор чыя су стрэ чы, кі-

на па ка зы, варк шо пы, вы стаў кі, а за-

вяр шыц ца гэ та ўсё па він на 10 жніў-

ня маш таб ным опэн-эй рам з тан ца мі, 

філь ма мі, му зы кай, ежай і кір ма шом.

На пер шым фес ты ва лі Vulіса Brаsіl у 

2011 го дзе два бра зіль скія мас та кі ра зам 

з бе ла рус кі мі ка ле га мі па ча лі ад кры ваць 

Мін ску стрыт-арт, а стрыт-ар ту Мінск. Ця пер 

у га рад ской пра сто ры пра цуе тры нац цаць 

аў та раў, пяць з якіх пры еха лі з Бра зі ліі. Вы-

ні кам іх ра бот ста нуць два нац цаць но вых 

тво раў.

Бе ла рус кі мас так Хвост Хвас тоў на 

скры жа ван ні Баб руй скай і пра спек та Не за-

леж нас ці пі ша му рал «Ма ну мен таль насць». 

«Гэ та глу хая пра сто ра пад мос там — я час та 

пра хо дзіў мі ма і, як і ін шыя, не звяр таў на 

яе ўва гі, — ка жа аў тар. — Я спра бую асэн-

са ваць тое, што лю дзі мі на юць і не заўва-

жа юць гэ тую сця ну — яна аса цы ю ец ца з 

жыц цём у го ра дзе ўво гу ле, бо мы час та за-

ся родж ва ем ся на са бе, па куль пра хо дзім 

мі ма не ча га ці не ка га. Га рад скі па ток — та-

кая ж глу хая сця на, лю дзі, па бу до вы, дрэ-

вы злі ва юц ца ў ад но. На ма ім му ра ле бу-

дзе мност ва роз на маш таб ных эле мен таў 

у кры ху фан тас тыч ным вы ка нан ні, моц на 

сты лі за ва ных. Гэ та свое асаб лі вы скрын шот, 

мо мант з жыц ця го ра да, мож на спы ніц ца і 

па гля дзець, аха піць усе дэталі ра зам аль бо 

ў ней кай уза е ма су вя зі. Праз гэ ту сця ну я 

ста ра юся звяр нуць ува гу ча ла ве ка на на-

ва коль ны свет, каб ён зра зу меў, што рэ чы 

і ідэі, на якія вар та гля дзець, зна хо дзяц ца 

по бач».

Бру на Біг (на фо та) — вя до мы ў бра-

зіль скай сфе ры мас тац тва дзе яч. На ад ным 

з бу дын каў Каст рыч ніц кай ён пі ша му рал 

«Да гля дай свой сад». «Гэ та ме та фа рыч ная 

вы ява, дзе я пра па ную па кла па ціц ца пра 

ся бе, і та ды ін шыя доб рыя рэ чы прый дуць 

са мі са бой. Жан чы ны ў ма ёй сям'і лю бяць 

зай мац ца са дам, я час та за гэ тым на зі раў 

і на пі саў там шмат ра бот. Ка лі мя не па пра-

сі лі пры ду маць наз ву ма ёй сця не на Vulіса 

Brаsіl, я знай шоў верш «Да гля дай свой 

сад», і мне спа да ба ла ся яго ідэя. У ім ёсць 

рад кі пра тое, што не трэ ба га няц ца за ма-

тыль ка мі — прос та кла па ці ся пра свой сад, і 

ма тыль кі пры ля туць са мі. Гэ та зна чыць, ка лі 

ты па чы на еш да гля даць ся бе і тое, што ця бе 

акру жае, змя ня ец ца ўсё ас тат няе». Бру на 

Біг ка жа, што Мін ску і, у пры ват нас ці, Каст-

рыч ніц кай ву лі цы са стро гай квад рат най 

ар хі тэк ту рай і ста ры мі са вец кі мі па бу до ва мі 

стрыт-арт вель мі па ды хо дзіць. «Я ўба чыў 

цэ лую су пол ку лю дзей, якія неш та ства ра-

юць, — гэ та фа то гра фы, мас та кі і аў та ры 

з ін шых сфер, і, мне зда ец ца, у іх ёсць для 

твор час ці мес ца. На коль кі я зра зу меў, гэ-

тая част ка го ра да імк лі ва раз ві ва ец ца, тут 

з'яў ля юц ца рэ ста ра ны, ка вяр ні, цу доў ныя 

арт-пра сто ры, і, ду маю, хут ка ў вас бу дзе 

яшчэ больш та кіх мес цаў. Ву ліч нае мас-

тацтва ж у пэў ным сэн се не ле галь нае, бо 

па чы на ец ца з гра фі ці: ка лі ты вы хо дзіш без 

да зво лу ма ля ваць на сце нах — гра мад ству 

скла да на ўспры маць гэ та як мас тац тва, але 

ка лі яно атрым лі вае пра фе сій нае су пра ва-

джэн не, лю дзі па чы на юць ве рыць у яго сі лу. 

У 1990—2000-х у Рыа-дэ-Жа ней ра зда рыў ся 

цэ лы бум стрыт-ар ту, бы ло лёг ка вый сці на 

ву лі цу і па чаць пі саць, мы ве да лі, дзе і як 

ра біць гэ та без праб лем, та му я па чы наў у 

са праў ды цу доў ны час. Бе ла рус кія мас та кі 

так са ма па він ны знай сці для ся бе мес ца і 

спо саб зра біць стрыт-арт част кай куль ту-

ры», — лі чыць Бру на Біг.

Ад ным з удзель ні каў фес ты ва лю Vulіса 

Brаsіl стаў і За хар Ку дзін, які пі ша му рал 

«Ле дзя ны па лёт. Га ра чы кос мас». Свой на-

кі ру нак мас так на зы вае ней ра мас тац твам. 

«Асноў ная за да ча май го рос пі су — даць 

ча ла ве ку, які жы ве ў го ра дзе, ві зу аль ны ад-

па чы нак, пе ра за гру зіць яго, да та го ж па-

ка заць но вы воб раз мыс лен ня ў жы ва пі се. 

«Ле дзя ны па лёт. Га ра чы кос мас» — гэ та 

кан цэп ту аль ны пра ект, рас пра ца ва ны спе-

цы яль на для не заў сё ды пры ваб най ар хі-

тэк ту ры: за мест та го каб пе ра бу доў ваць, 

праз жы ва піс яе мож на транс фар ма ваць. 

Ар хі тэк ту ра як быц цам зні кае, але ў той жа 

час за ста ец ца. На мін скіх ву лі цах з пунк ту 

гле джан ня па сы лу, гіс то рыі і яе раз віц ця 

ўзо ры мас тац тва ёсць, але аб стракт ных 

вы яў лен чых эле мен таў, якія сва і мі лі ні я мі і 

фор май змя ня юць ася род дзе, ка лі за кошт 

вы явы зні кае плос касць, у го ра дзе ня шмат. 

Мне не па да ба ла ся ілюст ра цый ная трак тоў-

ка рэ аль нас ці, та му я прый шоў да больш фі-

зіч на га ўспры няц ця све ту. Фі зіч ныя за ко ны 

я вы ка рыс тоў ваю для та го, каб пе ра даць 

ад чу ван не, і мая ра бо та — гэ та бу дзе аб-

стракт ны жы ва піс — з'яў ля ец ца та кой энер-

ге тыч най кап су лай, што дае ча ла ве ку маг-

чы масць ад па чыць, а гэ та вель мі здо ра ва, 

бо праз па ста ян ную зме ну вы яў у тэ ле фо нах 

мы ўсе ад чу ва ем ціск і цер пім стрэс».

Кож ны дзень форуму аж да куль мі на-

цыі 10 жніў ня мае фес ты валь ныя івэн ты. 

Пра гра му ме ра пры ем стваў і мес цы, дзе ў 

гэ ты час з'яў ля юц ца но выя аб' ек ты ву ліч-

на га мас тац тва, шу кай це на сай це vulіса-

brаsіl.bу.
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Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.
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КОЛЕРЫ 
ЗАВОДАЎ

Якія ра бо ты ву ліч на га мас тац тва з'я вяц ца ў Мін ску 
пад час пя та га Vulіса Brаsіl


