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МАСТАЦТВА,

 Нефармат

Такая жорсткая гульня...

ДА ЯКОГА НЕБЯСПЕЧНА ДАКРАНАЦЦА
6 СЯКЕР НА ВЫСТАВЕ ГРАФІЧНАГА ДЫЗАЙНУ
У Цэнтры сучасных мастацтваў,
што на вуліцы Някрасава, 3 у
Мінску (там, дзе ў савецкі час
былі мастакоўскія майстэрні, у
тым ліку, майстэрня Міхася Савіцкага), да 22 снежня працуе
выстава «Графічны эксперымент». Тое, што прадстаўлена
на выставе, наўрад ці можна ў
поўным сэнсе назваць эксперыментам, але тое, што выстава
гэтая надзвычай цікавая і пазнавальная для аматара графічнага мастацтва, — бясспрэчна.
Творчасць 7 беларускіх мастакоў
(Генадзь Мацур, Сяргей Саркісаў,
Усевалад Свентахоўскі, Вячаслаў
Семянько, Павел Семчанка, Віктар
Сянькоў, Юрый Тарэеў) прадстаўлена на выставе ў поўным аб'ёме. Кожнаму аўтару, многія з якіх, дарэчы,
з'яўляюцца выкладчыкамі творчых
ВНУ, прысвечаны асобныя пакойчыкі цэнтра мастацтваў. І гэта троху
структурыруе вельмі вялікую экспазіцыю. Па сутнасці, гэта агляд беларускага графічнага дызайну праз
творчасць асобных аўтараў.
Найбольшай увагі заслугоўваюць тры залы плакатаў Юрыя Тарэева, вядомага беларускага мастака.

Думаю, нават не вельмі знаёмы з
выяўленчым мас тацтвам чалавек
бачыў яго плакаты, проста гуляючы
па Мінску. Тарэеў — робіць тэатральныя афішы. Многія з яго афіш сталі
ўжо класікай беларускага плаката:
вельмі пазнавальныя, вострыя, часта іранічныя і праблемныя. Так, на
выставе можна пабачыць плакаты
да спектакляў «Офіс», «Аднойчы ў
Чыкага», «Гамлет» ды іншых. Вельмі
шмат у Тарэева сацыяльных плакатаў, прысвечаных захаванню гістарычнай памяці (Кальварыйскія і Яўрэйскія могілкі ў Мінску, халакост),
свабодзе слова і самавыражэння,
творчасці і мастацтву наогул. І ўсё
гэта вельмі густоўныя, лаканічныя
плакаты, выкананыя ў пазнавальным
аўтарскім стылі. Нешта наўмысна наіўнае, неахайнае, кідкае. Так, кранаюць плакаты, прысвечаны ўгодкам Казіміра Малевіча. Або плакат,
прысвечаны Восіпу Мандэльштаму,
на якім у паэта з галавы вылятаюць
літары, а на вачах — калючы дрот,
што глядзіцца не прос та сімвалічна. Мандэльштам шмат адсядзеў
у турмах і высылках, і, калі адтуль
вярнуўся, распавядалі нават, што ў
яго не было веек… Змардаваны і
прыгнечаны геній, якому хацелі заў-

часна заплюшчыць вочы і
заклеіць рот.
Каліграф Павел Семчанка пайшоў на правакацыю і не проста прадставіў
свае графічныя творы пад
немудрагелістымі назвамі
«Кампазіцыя», «Віртуоз»,
«Рэха мінулага» або дыдак тычнымі — «Ва ўсім
прытрымлівайся меры»,
але і змай стра ваў сапраўд ную кан цэп ту альную экс па зі цыю ў ду ху
contemporаry art. Шэсць
сякер вісяць высока на
сцяне, пад самай столлю. Такі момант экстрыму, ведаеце. І становіцца
страшна: адкуль ты ведаеш, наколькі надзейна яны
там прымацаваны? Гэтыя
сякеры, як на мяне, вельмі
добра рыфмуюцца з маралітэ-кампазіцый «Ва ўсім прытрымлівайся меры». Маўляў, не сячы з-за
пляча. А калі сячэш, то можна абысціся і адной сякерай. Шэсць — ужо
замнога. Вунь, паглядзіце, як вусцішна гэта выглядае.
Альбо вось графічныя кампазіцыі Вячаслава Семянько. Віртуознай
майстэрскай тэхнікай намаляваны
абстрактныя кампазіцыі — геаметрычныя і закругленыя. Нягледзячы
на вонкавую прастату, яны маюць
складаныя філасофскія назвы: «Эра
інфляцыі» (2011), «Гукі лесу» (2003),
«На варце» (2002) ды іншыя. А часам нават нечакана сацыяльныя. Напрыклад, «З'ява Чыкаціла», зробленая ў 2008 годзе.
Каліграф Усевалад Свентахоўскі
на манер прак тыкаванняў у творчых ВНУ ства рыў ка лі гра фіч ныя
кампазіцыі, у якіх зашыфраваў вершы Максіма Багдановіча ды беларускія прымаўкі: «Хоць рэдка, але
едка», «Хіцёр макацёр», «Клюйце
ку ры кру пы акола сту пы» ды іншыя. Прыказкі, зразумела. Таксама абраныя невыпадковыя: многія
з іх дакладна адлюстроўваюць су-

У старажытным Егiпце таго, хто забiў ката, самога каралi смерцю. У 1484 годзе Папа Iнакенцiй VIII заявiў, што каты знаходзяцца
ў саюзе з д'яблам, пасля чаго iх пачалi бязлiтасна знiшчаць. I
першы, i другi факт — кожны по-свойму — сведчаць пра тое,
што да гэтых жывёл у чалавека заўсёды было асаблiвае стаўленне. I хоць сёння падобныя факты, як правiла, звязваюць з
чалавечымi забабонамi, але паслухайце, што расказваюць пра
сваiх улюбёнцаў iх шчаслiвыя гаспадары: каты i ад хвароб лечаць, i тэлепатычныя
здольнасцi маюць...
Пра ўсё гэта падумалася, калi прачытаў апавяданне Нiны Рыбiк «Жанчына i кацяня».
Наколькi праўдзiвай падасца вам гiсторыя, расказаная пiсьменнiцай, мне здаецца,
не ў апошнюю чаргу залежыць ад таго, цi трымаеце вы дома чатырохногiх сяброў i
як моцна iх любiце.
Алесь БАДАК.

Ж

анчына вярталася з вакзала. Толькi
што яна праводзiла ў далёкую камандзiроўку каханага чалавека, i на душы ў яе было
сумна i цяжка. Камандзiроўка абяцала быць
доўгай i небяспечнай, i хоць любы ў час развiтання, як мог, падбадзёрваў яе: «Не хвалюйся,
табе шкодна хвалявацца. Не ўсё там так страшна, як раздзьмуваюць у тэлерэпаратажах падкiя
да сенсацый журналiсты», яна разумела, што
ён проста шкадуе яе, а журналiсты, наадварот,
прымяншаюць ступень небяспекi. I хоць ёй сапраўды хвалявацца было непажадана, iголачкi
трывогi i суму ад апанаваўшай адзiноты балюча
паколвалi сэрца.
— Жанчына, купiце коцiка, — спынiў яе нечы
голас.
Яна азiрнулася. У паўзмроку слаба асветленага падземнага перахода стаяла не старая
яшчэ бабуля i трымала ў руках лазовы кошык,
у якiм нешта папiсквала.
— Купiце! — згледзеўшы сум i нерашучасць
у вачах жанчыны, ужо больш настойлiва паўтарыла сваю просьбу бабуля. — Харошыя коцiкi,
чыстапародныя сiямскiя. Выбiрайце, якога хочаце. Тут два «хлопчыкi» i «дзяўчынка».
Жанчына падышла блiжэй. З кошыка, з-пад
нейкай пялюшкi — вiдаць, клапатлiвая гаспадыня
прыкрыла, каб кацяняты не змерзлi на холадзе, —
цiкаўна паблiсквалi незвычайнымi блакiтнымi вачанятамi тры аднолькава рудыя мордачкi.
«Сапраўды, вазьму сабе кацяня. Хоць нешта
жывое i цёплае будзе ў кватэры. Я буду клапацiцца пра яго, i яно мяне палюбiць. I ўдваiх нам
будзе лягчэй чакаць…»

СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

9.09
9.06
8.59
8.48
9.23
9.16

16.50
16.32
16.40
16.45
17.07
17.15

— Харошыя коцiкi, праўда? — расхвальвала свой тавар бабуля. — Ужо вялiкiя, есцi
прывучаныя. I акуратныя, не хвалюйцеся. Я
нядорага прашу. На птушыным рынку ў мяне
б iх з рукамi адарвалi, ды часу не маю там
стаяць. Бярыце, не пашкадуеце! Вам якога? —
i бабуля стала па чарзе даставаць з кошыка
кацянят:
— Вось гэты — гарэза. А гэтая котка — сама
пяшчота. А гэты — з характарам…
Калi яна дастала ўсiх прэтэндэнтаў на ласку i
любоў новай гаспадынi, на дне кошыка яшчэ
нешта варухнулася i слаба пiскнула.
— А там у вас што? — спытала жанчына,
якая ўжо было пацягнулася да ласкавай коткi.
— Дзе? — перш не зразумела бабуля. — I,
глянуўшы ў кошык, махнула рукой:
— А, гэты… Ды гэта звычайнае, беспароднае кацяня. Суседская кошка прывяла траiх,
дзецi не далi выкiнуць адразу, а цяпер во гаспадыня не ведае, куды iх падзець. Гэтае —
самае нiкчэмнае. Хацелi яго ў смеццеправод
спусцiць, ды я папрасiла ўзяць у кошык замест

7.41
7.26
7.41
7.57
7.44
7.59

яго панесяце? Як лепей вам кажу — бярыце
любога сiямскага, не пашкадуеце.
— Я хачу менавiта гэтае кацяня! — скрозь
зубы працадзiла жанчына, ледзь стрымлiваючыся, каб не расплакацца: слёзы, якiя яна так
старанна стрымлiвала ўвесь дзень, ужо дрыжэлi
ў голасе, блiшчэлi на вейках.
— Ну, калi вы так хочаце, — здзiўлена прамовiла бабуля i, пакорпаўшыся ў кошыку, даста-

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

падсцiлкi: гэтыя ж сiямскiя арыстакраты цяпло
любяць, а тут толькi ад мамчынага боку — крычаць будуць.
Нешта перавярнулася ў жанчыны ў душы.
— Дайце мне гэтае кацяня!
— Каторае? — не зразумела перш бабуля i
зноў пачала выстаўляць напаказ сваiх чыстапародных. — Гарэзу? Пяшчотнае?
— Падсцiлку! — ледзь стрымлiваючыся,
амаль выкрыкнула жанчына.
— Вы што? — акруглiла вочы ад здзiўлення
гандлярка. — Я ж вам кажу: яно беспароднае. I
хворае — доўга не працягне. Да таго ж, — старая паглядзела ў кошык, — яно бруднае, гэтае
кацяня: — па iм поўзалi зверху, гадзiлi… Як вы

ЖАНЧЫНА
I КАЦЯНЯ

Маладзік 3 снежня.
Месяц у сузор’і Казярога.

корань усiх няшчасцяў — у кампанii
(асяродку, калектыве) яшчэ не сфармiраваных маральна i псiхiчна людзей.
Яны цяпер пераважна не чытаюць кнiжак, не глядзяць добрае кiно — адны
баевiкi цi iмпартны кiнематаграфiчны
шырспажыў, паводле слова аднаго
з крытыкаў, «зроблены рамеснiкамi
для iдыётаў». Не самае лепшае знаходзяць у iнтэрнэце, дрэнныя прыклады,
на жаль, назiраюць у паўсядзённым
жыццi. Усё пералiчанае ўплывае на iх
асабiстую iдэалогiю — сiстэму поглядаў i паняццяў. А яшчэ на яе амаль
магiчна ўздзейнiчае светапогляд старэйшых — у нашым выпадку, таварышаў па вучобе. Ён, гэты светапогляд,
жывучы, нiбы дзедаўшчына ў войску, i
перадаецца ад старэйшых малодшым.
I гэты самы светапогляд мае адзiным
з галоўных пасылаў той, што пiць гарэлку сучасна, модна, «крута» i вельмi
па-даросламу. Многiя 15–17-гадовыя
нават пярэчыць гэтаму баяцца, каб
не выбiцца з агульнага асяроддзя,
аб' яд на на га вось та кой пачвар най
«iдэалогiяй».
I што ўсяму гэтаму можна супрацьпаставiць? Нiхто дакладна не ведае.
Пра ку ра ту ра, мi лi цыя, аду ка цыя i
ахо ва зда роўя пра вод зяць ак цыi,
ме ра пры ем ствы, вя дуць асвет нiцкую работу. Вось i нядаўна ў Брэсце
прайшла маштабная акцыя па iнiцыятыве пракуратуры пад назвай «Без
гэтага можна жыць». Правiльней сказаць, прайшла ў некалькiх школах,
працягваецца ў iншых. Дзецi разам
з дарослымi рыхтуюць прэзентацыi,
вiдовiшчныя акцыi, семiнары аб тым,
як цудоўна жыць без гарэлкi, тытуню i наркотыкаў. I ўсё гэта добра, i яно
мае сэнс, нават калi адзiн чалавек з
удзельнiкаў кожнага мерапрыемства
задумаецца пра свае паводзiны. Але
ж часцей падлеткi глядзяць слайды,
слухаюць разумныя словы, а робяць
па-свойму, па-ранейшаму. Дзiўна, але
чым большым аб'ёмам iнфармацыi валодае сучасны малады чалавек, тым
меншай становiцца яго ўнутраная свабода. Да таго ж ён усё роўна падпарадкоўваецца iнстынктам i правiлам
паводзiн асяродку. Кажу не аб тых,
хто змалку ў сям'i атрымаў адпаведнае выхаванне i яго ўжо цяжка пера-

ла i грэблiва працягнула брудна-шэры камячок.
Кацяня ледзь чутна пiскнула i нават не расплюшчыла вачанят.
Жанчына схавала яго за пазуху i, не звяртаючы ўвагi на выразнае: «Нейкая ненармальная» за спiнай, амаль подбегам пашыбавала
дахаты.
Бабуля мела рацыю: кацяня было ледзь жывое. Дзiва што — трое жвавых i адкормленых
сiямцаў коўзалiся па iм невядома колькi.
— Не бойся, мой маленькi, цябе больш нiхто
не пакрыўдзiць, цяпер мы будзем разам, — прыгаворвала жанчына, капаючы напаўжывому з
пiпеткi ў рот малако разам з лекамi. — Ты вырасцеш i станеш самым прыгожым катом. I калi
вернецца наш каханы, мы з табой будзем яго
сустракаць удваiх…
Жанчына памылiлася.
Ка ця ня ака за ла ся кошачкай. Праз колькi часу з
маленькай кволай iстоты яе
стараннямi вырасла прыгажуня — з дымчата-шэрай,
гладкай i пушыстай поўсцю,
якая за далiкатнымi вушамiтрохвугольнiкамi паўставала
бялёсым нiмбам; з выразнымi зялёнымi вачыма, абведзенымi па контуры невядомым вiзажыстам чорным
алоўкам i гэтак жа дакладна
акрэсленым вiльготным ласкавым носiкам, якiм Дымка,
ледзь толькi жанчына ўладкоўвалася на канапе, любiла
ўторкнуцца ёй пад паху i голасна мурлыкаць.
Больш адданай iстоты ў
жанчыны не было: Дымка
адчувала яе настрой з парога. Яна цiхенька i, здаецца, з разуменнем глядзела ёй у вочы, калi ад
каханага доўга не было вестак, весела скакала i
дурэла, калi жанчына атрымлiвала доўгачаканае пiсьмо, пяшчотна лiзала ёй руку — кожны
пальчык, кожны пазногцiк, як некалi цалаваў
ён — калi ёй было асаблiва цяжка i сумна…
А калi прыйшла чорная вестка, Дымка злiзвала з яе шчок горка-салёныя слёзы…
Нiна РЫБIК.

Iмянiны
Пр. УВЯДЗЕННЕ Ў ХРАМ БОЖАЙ
МАЦІ.
К. Барбары, Хрысціны, Бернарда,
Яна.

выхаваць, а пра iншых — падлеткаў з
нармальных сем'яў, якiя ў калектыве
трапляюць пад уплыў.
У грамадстве парушылiся спрадвечныя арыенцiры, асацыяльнасць
ужо амаль не асуджаецца i не праследуецца. Цяпер нiхто не саромеецца п'янства. Заганнай з'яве няма
масiўнага iдэалагiчнага процiдзеяння. Усё адбываецца на вачах падлеткаў, моладзi. Калi б удалося ў
самым трапяткiм узросце, на ўзроўнi падсвядомасцi, унушыць iм, што
быць п'яным сорамна, можа, нешта
зрушылася б у паводзiнах. Яны ж нават што-небудзь з адзення цi абутку
насiць не будуць, калi тыя, на iх погляд, могуць выклiкаць смех альбо
асуджэнне равеснiкаў. А за п'янства
на смех не паднiмаюць… Значыць,
нам трэба ствараць такiя фiльмы, рэкламныя ролiкi, якiя могуць пасялiць
у юных душах пачуццё сораму. Але
тут неабходны не прымiтыўны i танны падыход, а вялiкi талент рэжысёраў i сцэнарыстаў. Пакуль жа не пашкодзяць i акцыi, падобныя на тую,
пра якую гаварылася крыху вышэй.
I чым больш iх, тым лепш. Патрэбны
жывыя прыклады людзей, якiя многага дабiлiся ў сваiм жыццi i якiя здаровы лад жыцця зрабiлi яго нормай.
А яшчэ варта падумаць аб шкодзе
ўсеагульнай даступнасцi спiртнога.
Цi правiльна гэта? У раёне самага
вялiкага кiнатэатра Брэс та «Беларусь», дзе тусуецца шмат моладзi,
ёсць чатыры спецыялiзаваныя магазiны спiртнога… I яшчэ, можа, ёсць
сэнс прыслу хацца да тых, хто даўно
прапаноўвае вярнуцца да забароны
на продаж моцных напояў асобам,
якiя не дасягнулi 21 года. Тады i не
купяць навучэнцы старэйшых курсаў атру ту для 15–16-гадовых. А так
вельмi распаўсюджаная з'ява, калi
старэйшыя таварышы купляюць малодшым i пiва, i гарэлку. Не вельмi
ад роз нi ва ец ца свя до масць 18-гадовага ад свядомасцi 17-гадовага
чалавека. Цяпер наогул даросласць
ма ла до га па ка лен ня пры па зня ецца. А вось гуляць у яе спрабуюць
многiя.
Святлана ЯСКЕВIЧ
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год — нарадзілася Жульета Бернар. Палітычным, інтэлектуальным і артыстычным цэнтрам Парыжа быў яе славуты салон, які наведвалі Ампер
і Мэрымэ, Стэндаль і Бальзак. Яна сябравала з
Шатабрыянам, Гюго і Жэрменай дэ Сталь. Ёю захапляліся Давід і Дэлакруа. Гэта быў вышэйшы
свет французскага мастацтва і навукі — усіх іх
здолела аб'яднаць мадам Бернар. Яе імя стала
сімвалам, які ўвасабляе добры густ і адукаванасць.
Яна была зоркай еўрапейскага маштабу, пра якую
гаварылі ў Расіі і ў Англіі, у Італіі і ў Германіі. Яна
не пісала раманаў і не стварала карцін, але валодала дзіўнай здольнасцю прыцягваць да сябе
неардынарных асоб, адкрываць таленты і падтрымліваць іх.
год — была ўпершыню запатэнтавана аўтаматычная тэлефонная сувязь. Тэлефонныя размовы да гэтага часу ажыццяўляліся толькі пры дапамозе тэлефоннага аператара. Вынаходніцтва Дэніэла і
Томаса Коналі і Томаса МакЦіга дазваляла тэлефанаваць без паслуг тэлефаністкі. Але аператары патрэбны былі яшчэ як мінімум 13 гадоў, таму што
першае вынаходства аўтаматычнай сувязі так і не атрымала камерцыйнага
ўвасаблення.
год — 70 гадоў таму нарадзіўся (вёска Малыя Новікі Стаўбцоўскага раёна) Казімір Камейша, беларускі паэт. Працаваў у
раённых газетах, на Беларускім радыё. З 1979 года — у часопісах «Полымя»,
«Вясёлка», «Маладосць», з 2005-га — у часопісе «Вожык». Аўтар лірычных
паэм, вершаваных зборнікаў для дзяцей, артыкулаў пра творчасць беларускіх пісьменнікаў. Некаторыя яго вершы пакладзены на музыку.

1879

1943

Кузьма ЧОРНЫ, пісьменнік, драматург, публіцыст:

«Паважае сябе толькі той, хто паважае другіх».
З зімовым днём нараджэння!
Як нядаўні юбіляр, якога «Звязда» ўшанавала добрым словам нашых
калег, ад шчырага сэрца віншую Сяргея Міхайлавіча НАВАРЫЧА,
старшыню СВК «Велу та», з 40-м зімовым днём нараджэння. Няхай,
аднак, нават у самую халодную пару года вясна ніколі не пакідае ваша
сэрца! Ад імя нашых хлебаробаў зычу светлага зямнога шчасця,
сустрэць яшчэ шмат юбілеяў, а ўжо ў бліжэйшы час — Новы
2014 год ды Каляды.
З павагай, Васіль Еўдакімавіч Коваль,
дырэктар КУП «Міжлескае» Лунінецкага раёна.
УНП 200288316.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Мама, якая працуе псіхіятрам, на бацькоўскім сходзе ў школе не дала сказаць
ніводнага слова класнаму кіраўніку.
Заязджаю ў новую кватэру, аглядаюся. Кажу сам сабе:
— Цікава, тут добрая чутнасць?
— Вельмі, — адказаў сусед з-за
сценкі.
Люся ўбачыла зорку, якая падала. Яна
паспела загадаць жаданне, але не паспела адысці...
— Тата, я больш ніколі не паеду з
табой на санках катацца!
— Маўчы, сынок! Вязі давай!
Жанчыны вельмі хітрыя: каб не губляць
шкарпэткі, яны прывязалі іх да трусоў і назвалі гэтую канструкцыю «калготкі».

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, С. ПРОТАС (першы намеснiк
дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ
(намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята —
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12;
«Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных
карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Ад такога
ж чую...
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Сонца

часнае жыццё беларусаў. Народная
культура вечная.
Вядомы за мяжой беларускі дызайнер Сяргей Саркісаў, які ад Беларусі ўдзельнічаў у выставе «ЭКСПА
2010» у Шанхаі, прадставіў у яскравым памяранцавым пакоі цэнтра
мастацтваў свае плакаты. У спалучэнні з такімі экстрэмальна-каляровымі сценамі яны «зайгралі» яшчэ
больш выразна. Самае адметнае ў
гэтага аўтара — тандэм плакатаў з
цытатамі класікаў: «Быць ці не быць»
Шэкспіра і «Рабіць — значыць быць»
Ніцшэ. У нечаканую кантраверсію
ўступаюць такія не падобныя адзін
да аднаго творцы, ствараючы тым
самым абсалютна новы дыскурс.
Магчыма, акурат гэты новы дыскурс, новы кантэкст і колер сцен мелі на ўвазе арганізатары выставы,
называючы яе «Графічны эксперымент». Глядач сам эксперыментуе,
разглядаючы творы і разважаючы
над гэтай скарочанай версіяй анталогіі беларускага плаката і каліграфіі.
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.
Фота аўтара.

Ужо колькi дзён не дае
спа кою амаль
што ша ра говая iн фар мацыя са зводкi здарэнняў. Падлетак
загiнуў ад алкаголю. Не той, што пiў
з малых дзён i стаяў на ўлiку ў наркалагiчным дыспансеры, а звычайны
хлопец са звычайнай сям'i. Вырас у
вёсцы. Пасля дзевяцi класаў паступiў
у каледж, каб атрымаць спецыяльнасць. Як i ўсе, пасялiўся ў iнтэрнаце.
як i ўсе, трапiў у кампанiю равеснiкаў.
Калi наступiў 16-ы дзень нараджэння,
у iнтэрнацкiм пакоi вырашана было
яго адсвяткаваць. Гарэлку купiлi навучэнцы старэйшых курсаў, якiм ужо
споўнiлася 18 гадоў. Варта зазначыць,
што ў навучальнай установе дбаюць
пра дысцыплiну. Дзяжурныя выкладчыкi апошнi раз праходзяць па калiдоры iнтэрната ў 23 гадзiны. Калi
верыць таму, што пiсалi на форумах
пры абмеркаваннi гэтага здарэння,
ка ля адзi нац ца цi ве ча ра хлоп чы ку
па зва нi ла ма цi, па вiн ша ва ла яшчэ
раз, пажадала добрай ночы. Як чула
мацярынскае сэрца… А ён бадзёрым
голасам паведамiў мацi, што ў iх усё
добра i яны кладуцца спаць. Пасля
гэтага хлопцы, падсвечваючы мабiльнымi тэлефонамi, выпiлi тую злашчасную гарэлку. Вынiкi аказалiся больш
чым сумнымi. Сам iмянiннiк на наступную ранiцу не прачнуўся. Паводле папярэдняй версii, смерць наступiла ад
асфiксii (прасцей кажучы, iрвотныя
масы перакрылi дыхальныя шляхi).
Другi ўдзельнiк «застолля» трапiў у
бальнiцу ад атручэння алкаголем. I
толькi трэцi назаўтра быў жывы i здаровы.
Вельмi разануў адзiн з каментарыяў на сайце: маўляў, усё ад сям'i, бачаць дзецi, як дарослыя адзначаюць
днi народзiнаў, так i яны… Адкуль вы
ведаеце? Можа, у той сям'i зусiм не
п'юць, альбо робяць гэта ў надзвычай
разумнай меры. I хлопец, хутчэй за
ўсё, рабiў гэта першы раз, таму i не
разлiчыў сiлы. А адстаць ад кампанii,
падацца «белай варонай» далёка не
ў кожнага атрымлiваецца.
Вось тут, па-мойму, i закапаны сабака, альбо лепш сказаць, хаваецца

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
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