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Галерэі “Універсітэт культуры” 
сёлета споўнілася 15 гадоў. Па 
сённяшнім часе гэта шмат. Як 
сведчыць наш досвед некаль- 
кіх апошніх дзесяцігоддзяў, 
усё, звязанае з мастацтвам — 
справа рызыкоўная, клапатлі- 
вая і не надта рэнтабельная. У 
грамады іншыя прыярытэты. 
Мастацтва, што ні кажы, рас- 
коша, а жыццё вымагае экано- 
міі і ашчаднасці.

Пётра ВАСІЛЕЎСКІ

ваныя для экспазіцый камернага 
характеру, упадабалі замежныя 
прадстаўніцтвы, акрэдытаваныя ў 
Беларусі. Такім чынам, “Універсі- 
тэт культуры” яшчэ І прапагандуе 
культуру і мастацтва іншых краін. 
Тут ладзяцца не толькі мастец- 
кія экспазіцыі, але і прэзентацыі 
выдавецкіх праектаў і іншых ку
льтурных ініцыятыў, творчыя і на- 
вуковыя сумоўі. Гаперэя супра- 
цоўнічае з музеямі, грамадскімі 
арганізацыямі, навучальнымі ўста- 
новамі, бібліятэкамі, сярод якіх, у 
прыватнасці —  Прэзідэнцкая біб- 
ліятэка Рэспублікі Беларусь.

іх ужо тады легендарнага Пятра 
Машэрава, а таксама паспалітых 
людзей, дзяржаўныя святы, паба- 
чаныя ў нечаканым ракурсе, рэ- 
аліі побыту. Кранаюць здымкі Мін- 
ска 1960-х гадоў, у якіх сталічны 
размах спалучаецца з правінцый- 
най утульнасцю. Такія фота ўжо 
маюць каштоўнасць гістарычна- 
га дакумента. Шэраг фатаграфій 
уяўляюць з сябе пастановачныя - 
кампазіцыі сімвалічнага характе
ру, дзе аўтар выступав як рэжы- 
сёр і як стваральнік эфектных мі- 
зансцэн.

Ён даў сваёй выставе назву па- 
водле тэксту вядомай песні— “Это 
было недавно, это было давно”. 
Але, як сведчыць выстава, яно не 
“было”, а “ёсць”. На ментальным 
узроўні— дакладна.

Трэцяя экспазіцыя знаёміць 
гледачоў з традыцыйным япон- 
скім жывапісам у выкананні 
беларускіх прыхільнікаў куль
туры Краіны ўзыходзячага со- 
нца. Іх арт-студыя мае назву 
Hagakure. Раз на тыдзень яны 
збіраюцца на заняткі пад кіраў- 
ніцтвам дасведчанага выклад- 
чыка і спрабуюць дзеля спас- 
ціжэння ўнутранай гармоніі 
глядзець на свет шырока пры- 
жмуранымі вачыма.

Universum-галерэя 
ў сэрцы мегаполіса

Калі згадаць, колькі за 
нядаўнія гады ў Мінску 
з’явілася і знікла гаперэй 
і выставачных цэнтраў, 

дык сам факт такога доўгага 
існавання некамерцыйнай куль
турней установы — ужо падста- 
ва для таго, кеб звярнуць не яе 
ўвегу.

Хоць яне эфектыўне првцуе ў 
фармеце гореде, а ў шэрагу вы- 
педкеў зедзейнічена ў праекты 
нецыянальнаге мештебу, струк
турна галерэя напежыць Белерус- 
кему дзяржеўнаму ўніверсітэту 
культуры і местецтвеў. Гэта яго- 
ная “хетняя” выстевечнея зела. 
Гапоўная зедеча галерэі — спры- 
яць навучапьнаму прецэсу. Тут 
выстаўляюць свае творы выкпад- 
чыкі і студэнты ўніверсітэте, пре- 
водзяцце ебероны дыпломных 
ребот і творчыя спревездечы роз
ных кефедраў, ладзяцца выставы 
роднасных навучальных устаноў 
земежже. Гэте две мегчымесць 
есэнсеваць і суаднесці наш і чу- 
жы досвед, чамусьці павучыцца 
ў іншых, а калі выстевы сумес- 
ныя —  дык і сябе замежным ка- 
легем паказець.

Аднак невыпадкове зручнае 
размяшчэнне гелерэі ў цэнтры 
горада, яе зелы, добра прыстасе-

Плошча Незалежнасці і Пётр Машэраў на здымках Юрыя Іванова.

Цяпер там праходзяць адна- 
часова тры выставы рознага ха- 
рактару, што найлепшым чынам 
сведчыць пра ўніверсальнасць гэ
тай экспазіцыйней престоры. Сус- 
тракае гледаче выстава “Поль- 
шча — краіна вб’ектеў UNESCO”, 
предстеўленея Польскім інстыту- 
тем у Мінску. Не фота — храмы, 
замкавея ерхітэктуре, комплек
сная гарадскея забудова чвсоў 
Сярэднявечче, музеефікевеныя 
шехты, узор гремедскай архітэк- 
туры Зале Стегоддзя ве Уроцлеве 
і кенцэнтрецыйны легер Аушвіц, 
больш вядомы як Асвенцым. Той, 
хто быў у Польшчы і бечыў згеде- 
ныя помнікі, узновіць у пемяці гэ- 
тыя мясціны, е іншыя едкрыюць 
для сябе новыя аспекты культуры 
суседняй краіны.

Другая выстеве — персенелка 
фотамайстра Юрыя Іванова, пры- 
меркаваная де стагоддзя Кас- 
трычніцкей рэвапюцыі. Предстеў- 
леныя здымкі зроблены з 1962 па 
1991 гады. Паводле фатаграфіч- 
наге еповеду Юрыя Іванова, тады 
было паўнавертеснее жыццё, хе- 
ця штосьці з той рэчеіснасці гля- 
дзіцца сёння, скажам так, даволі 
экзатычне. Не фота бачыш дзяр- 
жеўных дзеячаў тае перы і сярод

Вывучэнне прыёмеў і стылісты- 
кі тредыцыйнеге японскеге мес- 
тацтва спрыяе ўменню не марне- 
вець эмоцыі не дробязі. Улесне 
кажучы, за гэтай навукай і прыхо- 
дзяць людзі ў згеденую студыю.

Шэрег предстеўленых ребот 
выкенаны на такім узроўні, што, 
калі не ведець нецыянельную пры- 
нележнесць еўтараў, палічыў бы 
іх еўтэнтычнымі японцамі. А вось 
рэаліі белерускей прыроды ў сты- 
лістыцы японскега жывапісу гля- 
дзяцца крыху дзіўнавете— як хоку 
ці тенке ў перакладзе на белерус- 
кую мову. Аднек у любым выпедку 
добра, калі чужая культура стано- 
віцце хоць крышечку тваёй.

Такея практыка, капі ў ад- 
ной экспезіцыйней престоры су- 
мяшчеецце некалькі выстаў, для 
галерэі “Універсітэт культуры” 
звыклая. Пры гэтым, адносна 
невялікея плошча скарыстоўва- 
ецца надзвычей рецыянельне. 
Мею звычку ебевязкове зевітець 
у галерею, калі знеходжуся по- 
беч і мею чес. Няўделых выстеў 
не памятаю. Можа, мне просте 
шчесціць, е мо іх і несемрэч няме 
ў пректыцы гелерэі “Універсітэт 
культуры”.
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