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Пер шае бі е на ле прай шло ў 2008 го дзе і прад ста-

ві ла пуб лі цы 227 ра бот і 285 аў та раў з лі ку чле наў 

Бе ла рус ка га са ю за мас та коў. З тых ча соў у арт-

жыц ці кра і ны з'я віў ся шэ раг у прын цы пе па доб ных 

іні цы я тыў, што так са ма «да юць спра ва зда чу», вы-

бі ра юць най леп шых, пра хо дзяць у Па ла цы мас тац-

тва і пры гэ тым не аб мя жоў ва юць ся бе член ствам 

у са ю зе.

Бі е на ле — ад па чат ку цу доў ная ідэя. Па каз ваць 

пуб лі цы, што са бра ла ся на ра хун ку аб' яд нан ня, мяр ку ю-

чы, што яно мо жа прад стаў ляць мас тац тва кра і ны ўво гу ле, 

ад куль і наз ва, што, з ад на го бо ку, аб са лют на ла гіч ная, бо 

вы стаў ка пра хо дзіць раз на два га ды, а з дру го га, ад сы лае 

не да ча го-не будзь, а да Ве не цы ян ска га бі е на ле.

«Да гэ тай па дзеі мы рых та ва лі ся цэ лы год, — ска заў 

на мес нік кі раў ні ка Бе ла рус ка га са ю за мас та коў Ле а нід Хо-

ба таў. — Мы спа дзя ва лі ся, што яна ад бу дзец ца ў поў ным 

аб' ёме і ў тра ды цы ях, якія мы за кла да лі дзе сяць га доў та му. 

Бі е на ле мае да сяг нен ні, рэ ак цыю і асаб лі вую гіс то рыю, гэ-

та важ ная вя ха ў бе ла рус кім мас тац тве, бо ёсць рэ чы, без 

якіх ча ла век не абы хо дзіц ца, і яны вя дуць яго ў гэ тыя за лы. 

Нам не со рам на ка заць пра ўзро вень, які мы не за яў ля ем, 

а дэ ман стру ем. Тут ёсць свае зна ход кі, но выя фор мы і тэн-

дэн цыі. Такі ма тэ ры ял не мо жа знік нуць бяс след на, та му 

што без гэ тай част кі куль ту ры кра і на не жы ве, што мы ўсе 

цу доў на ра зу ме ем».

Але каб Бе ла рус кае бі е на ле на бра ла моц, яму па трэб ны гро-

шы, пі яр-кам па нія і ад па вед ная ар га ні за цыя. За лы Па ла ца мас-

тац тва на столь кі ха лод ныя, што ад крыц цё не маг чы ма бы ло пра-

вес ці без воп рат кі, а вы ўяў ля е це, як гэ та вы гля дае. І ўра чыс тая 

част ка пад вя ла: чле ны жу ры, што вы бі ра лі пе ра мож цаў, да яе не 

дай шлі, сло вы блы та лі ся, уз на га ро ды не пад рых та ва лі ся — пры-

зё ры прос та вы хо дзі лі аль бо не вы хо дзі лі на «сцэ ну».

І кан флікт ін та рэ саў тут на зі ра ец ца (а гэ та ўво гу ле хва ро-

ба бе ла рус кіх арт-івэн таў): чле н жу ры ака заў ся і ў лі ку пе ра-

мож цаў. Пры нам сі, склад ка мі сіі — ад кры ты. У яе ўвай шлі 

пе ра мож цы мі ну ла га бі е на ле Анд рэй Ко ша леў, Анд рэй Са віч 

і Аляк сандр Не кра шэ віч, вя до мы скульп тар Кан стан цін Се лі-

ха наў, стар шы ня сек цыі жы ва пі су БСМ Ула дзі мір Ган ча рук, 

на род ны мас так Ула дзі мір Тоў сцік, прад стаў ні кі На цы я наль-

на га му зея Ка ця ры на Іза фа та ва і Дзміт рый Са лод кі.

Гра фік Анд рэй Ба са лы га агу чыў ім ёны най леп шых, мож на 

ска заць, лі та раль на пас ля па ся джэн ня жу ры. Та му за раз Па-

лац мас тац тва ці ка вы не толь кі вы стаў кай абра ных, 

але і са мі мі абра ны мі. Вось, маў ляў, лі да ры са ю за 

мас та коў, са мы вы кштал цо ны бе ла рус кі арт. Праў да, 

у экс па зі цыі на вед валь нік уба чыць раз на стай насць 

мас тац кіх кан цэп цый, а ку ра тар скі па ды ход да яе 

струк ту ры — не. На цюр мор ты на су праць пры свя-

чэн ня Рыль ке, Ге надзь Фа лей по бач з Зо яй Лу цэ віч. 

У вы ні ку бі е на ле хоць і рых та ва ла ся год, а пра дэ ман-

стра ва ла больш не пад рых та ва насць, чым пад рых та-

ва насць. Але каб стаць прад стаў ні чым ме ра пры ем-

ствам, якое б аса цы я ва ла ся з се зо нам і пры му ша ла 

ама та раў мас тац тва ся бе ча каць, яму па трэб на прын-

цы по ва ін шая коль касць ува гі хоць бы да под пі саў, 

гэ тым ра зам не ахай ных.

Так ці інакш. на вед валь нік мо жа знай сці тут неш та 

не за быў нае: экс па зі цыя бі е на ле бу дзе пра ца ваць у 

Па ла цы да 14 снеж ня.

Сё ле та най леп шым да ку мен таль-

ным філь мам На цы я наль на га кон-

кур су кі на фес ты ва лю «Ліс та пад» 

ста ла ра бо та бе ла ру са з Ра сіі Рус-

ла на Фя до та ва «Пес ні для Кі та». 

На зі ран не за вось ужо тры га ды 

бяз до мнай, але не па срэд най і жыц-

ця ра дас най (хоць на са мрэч 

вель мі стом ле най) жан чы най 

па зна ча на як су пра ца Бе ла ру-

сі і Ра сіі. Маг чы ма, гэ та ўсё ж 

не най леп шы бе ла рус кі да ку-

мен таль ны фільм се зо на (і гэ-

та маё аса біс тае мер ка ван не), 

але змен лі васць лё су па зба-

ві ла яго вар тых кан ку рэн таў 

і на да ла ста тус «пер ша га». 

Імем Мінск ага між на род на га 

кі на фес ты ва лю.

Вы бра ная жу ры ра бо та ў ней кім сэн-

се кант рас туе з яшчэ ад ной кар ці най 

Рус ла на Фя до та ва з пра гра мы На цы я-

наль на га кон кур су «Са ла ман ка», якую 

мы да гэ туль не мо жам за быць. Два 

га ды та му, ство ра ная ў су аў тар стве 

з бе ла рус кай Аляк санд рай Ку лак, яна 

так са ма атры ма ла ўзна га ро ду «Ліс та-

па да» як най леп шы да ку мен таль ны 

фільм бе ла рус кай пра гра мы. Ра бо та 

на сты ку да ку мен таль на га і іг ра во га 

кі но чор на-бе ла і стыль на рас ка за ла 

гіс то рыю ча ла ве ка з рэ лі гій най аб шчы-

ны ме на ні таў у Мек сі цы.

«Пес ні для Кі та», зня тыя ўжо пад 

уз дзе ян нем Ма ры ны Раз беж кі най, 

што ў ціт рах зна чыц ца як цью тар/на-

стаў нік, — аб са лют на да ку мен таль нае 

кі но, без эс тэ ты за цыі на ва кол ля, без 

іг ра во га склад ні ка, без за кад ра ва га 

го ла са, без дак лад на га зра зу ме ла га 

сю жэ та. Але ў цэнт ры яго — так са ма 

фруст ра ва ны ча ла век, які зна хо дзіц ца 

ў кан тэкс це гра мад ства і яго ўплы ваў 

і ма рыць пра неш та ін шае. Што яшчэ 

аб' яд ноў вае дзве кар ці ны — уні вер-

саль нае зна чэн не, пра якія б да лё кія ад 

Бе ла ру сі тэ ры то рыі яны ні рас каз ва лі. 

Ка лі «Са ла ман ка» трап ляе ў Мек сі ку, 

то га лоў ная ге ра і ня «Пе сень для Кі та» 

Ра да Свіс тун — жы хар ка Маск вы, але 

мес ца дзе ян ня тут — на пэў на, на ўмыс-

на — сцёр тае. Толь кі па ледзь бач ным 

Бе ла рус кім вак за ле і зда гад ках гля дач 

мо жа ідэн ты фі ка ваць го рад.

Дык вось, струк ту ра філь ма да фі-

наль най яго част кі ўяў ля ец ца за ма-

лёў ка мі пра жыц цё га лоў най ге ра і ні 

ў роз ных ла ка цы ях, без тлу ма чэн няў, 

асаб лі вай су вя зі па між эпі зо да мі, без 

ней кай звяз най лі ніі апа вя дан ня. Але 

сут насць гэ тых за ма лё вак, зда ец ца, у 

тым, каб гля дач уба чыў аб са лют ную 

пра ста душ насць і ве ся лосць бяз до-

мнай ге ра і ні, больш шчас лі вай, чым 

мно гія ўла даль ні кі да ху над га ла вой. І 

ў кан цы зра зу меў, што ве ся лосць усё 

ж — пад ман лі вая шту ка.

Усё па чы на ец ца ў гра мад скай пры-

бі раль ні, дзе Ра да фар буе ва ла сы, 

мые з мы лам плю ша вую цац ку, кры-

чыць прад стаў ні цы, на пэў на, ад мі ніст-

ра цыі ўста но вы, што ні чо га дрэн на га 

не ро біць і хут ка вый дзе. Аку рат ная, 

не па срэд ная, дзяў чын ка па па во дзі-

нах, Ра да ўяў ля ец ца ней кім фе но ме-

нам, пры нам сі для тых, хто не зве даў 

бяз до мна га жыц ця. У яе ёсць сяб ры 

(зда ец ца, і ка ха нак), тэ ле фон, доб рае 

і чыс тае адзен не. Яна мо жа тан ца ваць 

на га рад скім свя це і спя ваць пес ні ў 

мет ро. Яна ве дае, дзе па фар ба ваць 

ва ла сы. Яна смя ец ца, пры чым смех у 

яе шчы ры. Яна тры ва ла пры мае не-

за да во ле ныя ка мен та рыі, зваль нен не, 

злоў на кра дзя жы шам пу ню ў кра ме 

і з бы лой лёг кас цю пе ра хо дзіць у но-

вы эпі зод. Яна на ват мо жа ўга ва рыць 

лям пач ку свя ціць, а тэ ле фон — за ра-

джац ца. І вы ехаць на пік нік за го рад, 

каб па сма жыць тан ныя са сіс кі і 

за пя чы буль бу ў ву гол лі. Дзень 

Пе ра мо гі яна свят куе так, быц-

цам свой дзень на ра джэн ня ў 

да ра гім рэ ста ра не — ра ду ец ца 

жыц цю і ўсё. Ад ным сло вам, га-

лоў ная ге ра і ня ла мае стэ рэа ты-

пы пра бяз до мных, што мы ма ем, 

аль бо на са мрэч з'яў ля ец ца вы-

ключ най ба сяч кай, якая пры ўсёй 

не ўлад ка ва нас ці аб мі нае тур бо-

ты, за хоў ва ю чы лёг кае стаў лен не 

да жыц ця.

І вось ка лі кар ці на ўжо ўпэў ні ла гле-

да чоў у асоб ным ра дас ным су све це 

Ра ды Свіс тун, зда ра ец ца пра ніз лі вая 

кан цоў ка, што на дае ўся му ска за на-

му без дань сэн саў з су праць лег лы-

мі эмо цы я мі. Рус лан Фя до таў зра біў 

вель мі зай маль ны трук, а «Пес ні для 

Кі та» — на конт наз вы мож на толь кі 

пра па ноў ваць тэ о рыі — за вяр шы лі ся 

як уваж лі вы і бліз кі да свай го ге роя 

пад хват аса біс та га жыц ця (ча сам гэ-

тая бліз касць і «за ўваж насць» вы клі кае 

асоб ныя пы тан ні).

Прэм' е ра кар ці ны ад бы ла ся на ра-

сій скім кі на фес ты ва лі «Арт дак фэст», 

які ў свой час ад крыў і «Са ла ман ку». 

Фільм так са ма быў па ка за ны на най-

прэс тыж ней шым фес ты ва лі да ку мен-

таль на га кі но ІDFА ў Амстэр да ме. Вы-

дат на, што Рус лан Фя до таў — бе ла рус, 

што са ма рэа лі зу ец ца за мя жой, — змог 

атры маць уз на га ро ду на «Ліс та па дзе», 

а «Ліс та пад» збі рае ў На цы я наль ную 

пра гра му бе ла ру саў не толь кі з Бе ла ру-

сі. Бо над звы чай час та аў та ры ро бяць 

у ін шым мес цы тое, ча го не зра бі лі б у 

гэ тым. «Са ла ман ка» на ша га жыц ця.

Кі на кро кіКі на кро кі

Фар ба ваць ва ла сы 
ў гра мад скай пры бі раль ні

Да ку мен таль ны 
фільм 

пра са чыў за жыц цём 
бяз до мнай жан чы ны

ТРЭ ЦЯЕ ЗА ГОД 
ПАД СУ МА ВАН НЕ

У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры

Бі е на ле 
тэр мі но ва 
па тра бу ец ца 
пі яр шчык

400 ра бот ад 250 аў та раў — у Па ла цы мас тац тва 

22 ліс та па да прай шло ад крыц цё шос та га Бе ла-

рус ка га бі е на ле жы ва пі су, гра фі кі і скульп ту ры. 

Тут жа бы лі на зва ныя пе ра мож цы ў на мі на цы ях 

«Жы ва піс го да», «Гра фі ка го да» і «Скульп ту ра 

го да». На пля цоў цы пас ля «Арт-Мін ска» і Во-

сень ска га са ло на гэ та ўжо трэ цяе пад су ма-

ван не вы ні каў мас тац ка га жыц ця кра і ны 

за год. З ад роз нен ня мі, ка неш не: ін шы ар га ні-

за тар, ін шы склад шчас ліў чы каў, што тра пі лі 

ў вы ста вач ную пра сто ру (ха ця ней кія аў та ры 

пе ра скок ва юць з ад ной экс па зі цыі ў дру гую), 

ін шы склад жу ры, якое вы бра ла най леп шых.

У на мі на цыі «Жы ва піс го да» пер шае мес ца жу ры пры-
зна чы ла Ула дзі мі ру Кан цэ дай ла ву, дру гое — Ге на дзю 
Ко зе лу, трэ цяе — Ста ні сла ву Гур ска му. Га на ро вы мі дып-
ло ма мі ад зна ча ны Алег Ла дзі саў, Але на Шле гель, Ві таль 
Ге ра сі маў, Зоя Лу цэ віч, Ва сіль Кас цю чэн ка.

«Гра фі ка го да» раз бі ла ся на дзве на мі на цыі. У «Ары гі-
наль най гра фі цы» пер шае мес ца за няў Аляк сандр Не кра-
шэ віч, дру гое — Ан тон Ба ра наў, трэ цяе — Ва лян ці на Шо ба. 
Га на ро выя дып ло мы бы лі пры зна ча ны для Зоі Лу цэ віч і 
Ула дзі мі ра Ла вец ка га. У «Дру ка ва най гра фі цы» пер шае, 
дру гое і трэ цяе мес цы раз мер ка ва лі ся па між Юры ем Та-
рэ е вым, Анд рэ ем Ба са лы гам і Ма ры най Ма роз. Дып ло-
ма мі жу ры ад зна чы ла Анд рэя Яку ба ва, Ган ну Мель ні ка ву, 
Воль гу Ні кі шы ну.

У «Скульп ту ры го да» пер шае мес ца згод на з мер ка ван-
нем жу ры за слу жы ла Воль га Ор сік, дру гое — Аляк сандр 
Мін коў, трэ цяе — Аляк сандр Ша по. Дып ло мы атрым алі 
Сяр гей Сот ні каў, Юрый Пеў неў, Хрыс ці на Ку ла гі на.

Работы Уладзіміра Канцэдайлава.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Фондом «Гронооблимущество» проводиться аукцион по продаже зда-

ния школы, интерната с принадлежностями, расположенного по адресу: 

Волковысский район, деревня Малая Лапеница, улица Школьная, дом 1, 

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Начальная цена продажи – 61 279 рубля 44 копейки; 

размер задатка – 6 200 рублей. 

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 6 декабря 2018 г. в 11.30.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Гродно, 

улица 17 Сентября, дом 39. Последний день подачи заявлений на участие 

в аукционе – 30 ноября 2018 г. до 17.00. 

Подробная информация по телефонам: в городе Волковыске – (801512) 

4-50-25, 4-53-83; в городе Гродно – (80152) 772915, 722518, 722102, сайты 

www.region.grodno.by, gki.gov.by.

УНП 500842593  

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении открытого аукциона
Лот № 1: капитальное строение с инв. № 724/С-12673, площадь – 
91,2 кв. м, назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: 
жилой дом, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
725482000401000133 (площадь земельного участка – 0,2441 га) по адресу: 
Могилевская обл., Чаусский р-н, Горбовичский с/с, д. Благовичи, ул. Моло-
дежная, 16. Составные части и принадлежности: одноэтажный каменный 
жилой дом с неотапливаемой пристройкой, гаражом, двумя сараями, по-
гребом, уборной.

Начальная цена продажи: 7 900,00 
(семь тысяч девятьсот белорусских рублей 00 копеек).

Сумма задатка: 790,00 (семьсот девяносто белорусских рублей).

Лот № 2: капитальное строение с инв. № 724/С-12672, площадь – 
50,8 кв. м, назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: 
жилой дом, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
725482000401000132 (площадь земельного участка – 0,2392 га) по адресу: 
Могилевская обл., Чаусский р-н, Горбовичский с/с, д. Благовичи, ул. Цен-
тральная, 16. Составные части и принадлежности: одноэтажный каркасно-
засыпной жилой дом с неотапливаемой пристройкой, гаражом, шестью 
сараями, баней с предбанником, навесом, погребом, двумя уборными.

Начальная цена продажи: 3 600,00 
(три тысячи шестьсот белорусских рублей 00 копеек).

Сумма задатка: 360,00 (триста шестьдесят белорусских рублей)

Аукцион состоится 27 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок и внесения за-
датка: 26 декабря 2018 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 
банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Реста-Агро Плюс», УНП 700031101, Могилевская обл., 
Чаусский р-н, аг. Горбовичи, ул. Школьная, 7

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются рези-
денты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 
порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление 
на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с 
Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лоты 
продаются без условий на открытом аукционе с применением метода повы-
шения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной 
аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести 
объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня проведения аукциона уплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение аукциона в размере: по лотам №№ 1–7 % от конечной цены 
продажи лота, по лотам №№ 2–15 %. Продавец и Победитель аукциона 
обязаны в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 
предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-
продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты предмета аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375222-72-41-14, +37544-767-65-36


