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А па чы на ла ся ўсё так:
— Ка лі за хо дзіш у наш 

дом, то ад ра зу ба чыш сця-
ну, — дзе ліц ца На тал ля Кар-
пу шы на. — Яна — як ту пік. 
Мне ж заў сё ды ха це ла ся 
«пра біць» гэ ты ту пік. Доў га 
ду ма ла, як гэ та мож на зра-
біць, што лепш на ма ля ваць. 
Та ды пры га да ла пес ню Ба-
ры са Гра бен шчы ко ва пра Го-

рад За ла ты і вы ра шы ла вы-
ка рыс таць яе сю жэт, на ма-
ля ваць ней кую ма ру. Па куль 
пра ца ва ла, су се дзі на мя не 
па зі ра лі з ці ка вас цю, а ка лі 
ра бо та ўжо бы ла скон ча ная, 
су сед ка ста ла на ўва хо дзе 
і ска за ла: сён ня ўва ход у 
пад' езд плат ны. Усе за хо-
дзі лі і пла ці лі гро шы — так я 
вяр ну ла срод кі, за тра ча ныя 
на фар бы. З та го дня су се-
дзі ста лі ві тац ца, са чыць за 
чыс ці нёй у пад' ез дзе. Са мае 
пры ем нае — пра сі лі і на ін-
шых па вер хах неш та на ма-
ля ваць. Су сед па пра сіў, каб 
я на ма ля ва ла бу кет для яго 
жон кі — каб яна ба чы ла квет-
кі кож ны раз, ка лі вы хо дзіць 
з ква тэ ры. Мне вель мі спа да-
ба ла ся, што су се дзі па ста ві-

лі ся да ма ёй іні цы я ты вы доб-
ра зыч лі ва.

З гэ тай пры чы ны мас тач-
ка вы ра шы ла аздо біць не 
толь кі ўлас ны пад' езд, але і 
ней кім чы нам ажы віць да мы 
на сва ёй ву лі цы.

— У нас з'я віў ся са ба ка, 
та му ча сам да во дзі ла ся ха-

дзіць у ве тэ ры нар ную клі ні-
ку, каб зра біць яму пры шчэп-
кі, — рас па вя дае спа да ры ня 
На тал ля. — Бу ды нак клі ні кі 
мне пад аў ся змроч ным, та-
му пра па на ва ла кі раў ніц тву 
неш та на ім на ма ля ваць, 
каб тро хі ўпры го жыць. Тым 
больш, гэ тую клі ні ку скла-
да на ад ра зу знай сці, і мно гія 
час та за пыт ва юц ца да ро гу ў 
мяс цо вых. Та му я вы ра шы-
ла, што ўпры гож ван не ста не 
і вы дат ным ары ен ці рам для 
на вед валь ні каў.

На тал ля Кар пу шы на пры-
зна ец ца, што спа чат ку ба я-
ла ся рэ ак цыі мі на коў, су се-
дзяў. Ду ма ла, што яны не га-
тыў на па ста вяц ца да та кой 
іні цы я ты вы:

— Для ма ля ван ня вы бра-
ла дзень, каб на ву лі цы бы ло
менш лю дзей. Пра чну ла ся 

а 6-й га дзі не ра ні цы. Ка лі ра-
бо та па ды хо дзі ла да кан ца, я 
па чу ла кро кі зза ду, спа ло ха-
ла ся. Абяр нуў шы ся, па ба чы-
ла жан чы ну, якая іш ла з кра-
мы з вя лі кі мі па ке та мі. Яна 
іх прос та апус ці ла на зям лю 
і ска за ла: дзя куй вам вя лі кі, 
гэ та бу дзе не прос та звы-
чай ны дом, а ўпры го жа ны 
ма люн кам. Гэ та мя не вель-
мі на тхні ла. Та му вы ра шы ла 
пра цяг нуць спра ву.

Мас тач ка пры ду ма ла ма-
лень кі муль цік пра ча ла веч ка, 

які ма ля ва ла, вы ка рыс тоў ва-
ю чы пра ма ву голь ныя «лат-
кі» — над пі сы, за ма ля ва ныя 
фар ба мі. Гэ тым ра зам, па яе 
сло вах, па чу ва ла ся смя лей, 
ра бо ту так са ма па ча ла зран-
ку, але ўжо да 12 га дзін бы-
ла вель мі шчас лі вая, бо ўсе 
мі на кі ра да ва лі ся, дзя ка ва лі. 
На ват апла дзі ра ва лі. Та му 
зра зу ме ла, што спра ву вар-
та пра цяг ваць: лю дзям гэ та 
па да ба ец ца. А по тым па ча лі 
ад бы вац ца цу ды.

— Ма люн кі на да мах я 
ра бі ла толь кі для ся бе, дзе-
ля ўлас на га за да валь нен ня. 
Але не як на ад ным з сай таў 
у ін тэр нэ це па ба чы ла ма тэ-
ры ял пра май го ча ла веч ка, 
дзе пі са лі, што шу ка юць аў-
та ра. Я ад гук ну ла ся — і ўсё 
ў ма ім жыц ці па ча ло хут ка 
змя няц ца. З'я ві лі ся но выя 
сяб ры, я да ве да ла ся, што 
мя не шу кае рэ жы сёр, які 
збі рае ма тэ ры ял для кі но 
пра стрыт-арт у Мін ску. Мы 
па сяб ра ва лі. Хут ка ўжо пач-
нуц ца здым кі.

Ёсць на ват больш гла-
баль ная ідэя зра біць ча ла-
веч каў, пры ду ма ных На тал-
ляй, сім ва лам ву лі цы, маг чы-
ма, на ла дзіць вы пуск ней кіх 
су ве ні раў з гэ ты мі вы ява мі.

А як пры хо дзіць ра зу-
мен не, што на до ме па ві нен 
з'я віц ца ме на ві та та кі ма лю-
нак? — пы та ю ся.

— Усё ад бы ва ец ца ў пра-
цэ се. У мя не не атрым лі ва-

ец ца ад ра зу зра зу мець, што 
вар та на ма ля ваць у пэў ным 
мес цы. Не ка то ры час ха джу, 
пры гля да ю ся, ду маю. Са мо 
вы ка нан не ра бо ты зай мае 
не так шмат ча су: я ма люю 
хут ка. Га лоў нае — пад рых-
тоў ка, ідэя.

Да рэ чы, ма люн кі На тал лі 
мож на па ба чыць не толь кі на 
да мах звон ку, імі ўпры го жа-
ны роз ныя па мяш кан ні, але 
больш за ўсё, як пры зна ец-
ца мас тач ка, ёй па да ба ец ца 
аздаб ляць гру пы ў дзі ця чых 
сад ках.

— Ка лі пры во дзі ла сва іх 
дзя цей у дзі ця чы са док, то 
вель мі не пры ем ныя ад чу ван ні 
ўзні ка лі, ка лі ба чы ла па ла ма-
ных ля лек у па цёр тым адзен-
ні, ха це ла ся іх пе ра адзець. 
Ба чы ла дзіў ныя без гус тоў ныя 
стэн ды і ад ра зу іх ха це ла пе-
ра ра біць, — ка жа На тал ля. — 
Ча сам да во дзі ла ся ра та ваць 
гру пы, сад кі, якія бы лі па фар-
ба ва ныя ў цём ныя ко ле ры. Та-
кая пра ца — кож ны раз неш та 
но вае, ці ка вае. Ці ка ва ўва-
саб ляць ідэі вы ха валь ні каў, 
за гад чыц. На прык лад, не як 
па вод ле агуль най за дум кі зра-

бі лі пер шы ў Мін ску сэн сар ны 
па кой, дзе мож на зай мац ца з 
дзець мі. Заў сё ды кі ра ва ла ся 
та кім прын цы пам: мае дзе-
ці хо дзяць у са док, яны там 
пра вод зяць боль шую част ку 
дня. Зна чыць я па він на да па-
ма гаць сад ку — мая да па мо га 
гэ та ней кая част ка ўдзе лу ў 
іх вы ха ван ні. Так са ма ра зу-
мею, што вы хоў ваць мож на не 
толь кі сло вам, учын кам, але і 
ася род дзем, у якім зна хо дзяц-
ца дзе ці. Ка лі мы ба чым пры-
го жы ін тэр' ер, гэ та нас ма бі-
лі зуе, пры му шае ад па вя даць, 
уплы вае на да лей шае жыц цё. 
Ча сам я на ват не па спя ваю 
скон чыць ра бо ту, а вы ха валь-
нік ужо па чы нае пра ца ваць з 
вы ка ры стан нем гэ тых ма-
люн каў. Ці ка ва і на зі раць за 
дзець мі: па куль я пра цую, яны 
гля дзяць на мя не, як на цуд. І 
я ве даю, што гэ та за ста нец ца 
ў іх свя до мас ці, маг чы ма, паў-
плы вае на вы бар жыц цё вай 
да ро гі. Бы вае, баць кі на ват 
ці ка вяц ца: а ма люн кі не знік-
нуць, не са труц ца?

Як ад зна чае са ма мас-
тач ка, ёй заў сё ды ці ка ва 
на зі раць за тым, як воб ра-
зы лі та раль на на ра джа юц ца 
ні ад куль.

— Мя не вель мі на тхняе 
пра ца, жа дан не ства рыць 
неш та но вае, не паў та рац-
ца, — ка жа яна.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by

Больш фота 
на сайце zviazda.by.
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Бу дзем зна ё мыяБу дзем зна ё мыя  �� МА ЛЮН КІ 
ЯК КРЫ НІ ЦА ПА ЗІ ТЫ ВУ,

або Ася род дзе, здоль нае вы хоў ваць і на тхняць
На сце нах ста ліч ных бу дын каў усё час цей мож на па-
ба чыць роз ныя ма люн кі: па зі тыў ныя ка ты, со вы, парт-
рэ ты... Вя лі кія му ра лы вы клі ка юць не ад на знач ную 
рэ ак цыю га ра джан: нех та за хап ля ец ца май стэр ствам 
ай чын ных і за меж ных мас та коў, а нех та не пры мае іх 
све та по гля ду. А вось да па зі тыў ных ма люн каў На тал лі 
КАР ПУ ШЫ НАЙ, які мі яна ўпры гож вае да мы на сва ёй 
ву лі цы, усе ста вяц ца толь кі ста ноў ча. Мі ні-муль цік пра 
ча ла веч ка, які «зма га ец ца» з цяж кі мі бло ка мі, са бач-
ка на сця не ве тэ ры нар най клі ні кі, ма лю нак За ла то га 
Го ра да з вя до май пес ні, якім яна аздо бі ла ўлас ны 
пад' езд. Ра ней ра бі ла ля лек у па да ру нак сяб рам і сва-
я кам, сён ня пад за каз раз ма лёў вае сце ны ў ква тэ рах, 
ка бі не тах, афарм ляе гру пы дзі ця чых сад коў, а для 
ду шы — ро біць пры га жэй шы мі ад на стай ныя і змроч-
ныя сце ны да моў... і ма рыць пра тое, каб у яе ву лі цы 
з'я віў ся свой брэнд.
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«Ка лі мы ба чым 
пры го жы ін тэр' ер, 
гэ та нас ма бі лі зуе, 
пры му шае ад па вя даць, 
уплы вае на да лей шае 
жыц цё».

«Су сед па пра сіў, 
каб я на ма ля ва ла бу кет 
для яго жон кі — каб яна 
ба чы ла квет кі кож ны 
раз, ка лі вы хо дзіць 
з ква тэ ры».

У На цы я наль ны 
мас тац кі му зей 
«пры ехаў» Рэ-
мбрант — адзін з 
най вя до мей шых 
га ланд скіх мас та-
коў, прад стаў нік 
за ла то га пе ры я ду 
га ланд ска га жы-
ва пі су, які пры паў 
на XVІІ ста год дзе, 
«дру гі Ру бенс», 
аў тар «Нач ной 
вар ты» і на рэш це зна ка мі ты 
афар тыст. Ме на ві та гра вю ры 
і ста лі ас но вай вы стаў кі «Вя-
лі кі Рэ мбрант», якая тра пі ла ў 
Бе ла русь з італь ян скай пры-
ват най ка лек цыі Элі зы Ма рэ ці. 
Экс па зі цыя па ча ла пра ца ваць 
учо ра.

Ар га ні за цыя ў Бе ла ру сі вы ста-
вак не пе ра ўзы дзе ных май строў 
та ко га кштал ту, чые ім ёны ста лі 
амаль што ха дзя чай наз вай, тво-

ры якіх бе ра гуц ца як 
зрэн ка во ка, ацэнь-
ва юц ца як бяс цэн ныя 
і пе ра куп ля юц ца за 
ша лё ныя гро шы, за-
бяс печ ва юць ста тус 
ка лек цый, — у пэў-
ным сэн се сен са цыя 
для на шай ма лень кай 
куль тур най пра сто ры.

Ванд роў кі ра бот 
кла січ ных жы ва піс-
цаў — спра ва ня час-

тая, та му што па тра бу юць вя лі кіх 
на ма ган няў, гро шай і ня суць ры зы-
ку для цэ лас ці каш тоў на га экс па на-
та. Агуль ная прак ты ка — гэ та ка лі 
Ма га мет ідзе да га ры, то-бок за ці-
каў ле ны едзе ў за меж жа і на вед вае 
му зеі, дзе вы стаў ля юц ца ары гі на лы. 
Але ж і ра кі роў кі па між кра і на мі так-
са ма іс ну юць як, мож на ска заць, 
рух. Мі ну лым ле там рэ за нанс вы-
клі ка ла дэ ман стра цыя «Алім піі» 
Эду ар да Ма нэ, што за хоў ва ец ца ў 

па рыж скім му зеі Ар сэ, у Ве не цыі, 
Маск ве і Санкт-Пе цяр бур гу, пры 
тым, што ра ней кар ці на вы яз джа ла 
за ме жы Па ры жа толь кі ад ной чы.

Больш ак тыў на пе ра мя шча юц-
ца менш зна ка мі тыя і па пу ляр ныя 

ра бо ты ле ген дар ных твор цаў. На-
прык лад, у 2015 го дзе ў ста ліч най 
га ле рэі «Дом кар цін» бы ла ар га-
ні за ва на вы стаўка гра фіч ных ра-
бот Саль ва до ра Да лі, Ан ры Ма ці-
са і Мар ка Ша га ла. Час та та ко га 

кштал ту пра ек ты з'яў ля юц ца цэ лы-
мі гаст ро ля мі, дзе Бе ла русь ста но-
 віц ца ад ным з пунк таў пры пын ку. 
У гэ тых умо вах ва ры ян т зна ём ства 
гле да ча з кла сі ка мі — вы стаўкі рэ-
пра дук цый, якія пра вод зяц ца і ў 
Мін ску, як, на прык лад, ня даў няя 
экс па зі цыя «Гус таў Клімт. 100 га-
доў без ге нія» ў «Gallerіa Mіnsk».

Вось ча му вы стаў лен не ў Мін ску 
ары гі наль ных афор таў Рэ мбран та, 
жы ва піс ца XVІІ ста год дзя, з'яў ля ец ца 
вы ключ най па дзе яй, тым больш што 
за ме жа мі Га лан дыі мас так заў сё ды 
быў больш вя до мы як гра вёр (на гэ-
тай ра бо це ён за раб ляў ня дрэн ныя 
гро шы). Да рэ чы, у гэ тым кан тэкс це 
На цы я наль ны мас тац кі му зей пе ры-
я дыч на вы сту пае з пры над ны мі ме-
ра пры ем ства мі. Год та му тут бы лі 
вы стаў ле ны ары гі наль ныя гра вю ры 
Фран сіс ка Гоі і Па бла Пі ка са.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovich@zviazda.by
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Па дзеяПа дзея  ��

ГРА ВЮ РЫ, НА ЯКІХ ЗА РАБ ЛЯЎ РЭ МБРАНТ
Га ланд скі кла сік улас най пер со най у Мін ску
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